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Något om nu brukliga sjöångpannor. 
Forts. fr. sid. 3Q2. 

Typ I II. 
'J Uff,, 

CylindJ•i . .;;f,~rt prm·nor, 1ned d'lrekt jla1n- C!JNndr isl.-ct 
JXumor med 
dirPU flam.-

1:o) Krmoubcif-J~rmnor. Enär 11annornas läge under "\V. ?IW. 
J.:rmonbr)I-

L. till skydel mot fienUiga projektiler, vid vissa mindre krigs- pmmor. 

fartyg, (ex. kanonbåtar) nöLlvändiggjonle låga pannor, sit kon
,;t.rnerades, med lokomotivpannorna som förebild, sjöångpan-
nor med Llirekt flamma, hvilka ju blott, som at fig. G ses, äro 
en modifikation af retnrntubular-pannorna, i det tuberna här 
ligga i fil med eldstäderna i stället för öfver desamma. Des;<a 
pannor hafva visat sig effektiva, men intaga stort längdnt-
rymme, isynnerhet som äfven plats måste finnas för tuberna:-; 
ombyte och rensning; äfven är eldytan liten relativL det in-
tagna utrymmet. .!\faskinerna till Llessa pannor hafva vanli-
gen, intill närmsta tiden, varit enkla expansions- eller com
pouud-rnaskiner, arbetande med 5 ---- 7 kg. ångtryck per qv.-cm. 
Dessa pannor hafva dervirl visat sig sänleles goda, åstadkom-
mande c:a 110 I. hk. per qv.-m. rost vid en förbränning å 

Liensamma af 135 kg. kol per timme. Då vid dessa paunnr 
c:a s,~ kg. vatten afdnnstar per kg. kol, sa blir således 

8 ,, 
Verkningsgraden= !4~:; = o,~, 

Ä.fven å nyare med trippelmaskiner försedda krigsfartyg, 
vid hvilka fartygens ringa djup tilltvingat låga pannor för 
att kunna inrymma dem under pansardäcket, hafva dessrt pan
nor kommit till användning. Fig. 6 utvisar en dylik pannrt 
för de nn under byggnad varande amerikanska kryssame N:ris 
12 och 13 om e:a 1,000 ton, försedtia med trippelmaskiner om 
1 ,600 I. hk. och 160 skålpunds ångtryck. Den i förbrännings
rummets tak varande eldfasta mnrningan tjenar att nedbri11ga 
elden äfveu till de nedre tuberna. De amerikanska kryssarne 
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Charleston, Yorktown och Petrel hafva äfven detta slags pan
nor· de två förstnämnda med 3 och den sista metl 2 eldstäder. , 

2:o) Lokomotio-pannor. Med de stegrade anspråk på ång
pannornas lätthet och förmåga till forcering, som vid torped
båtames uppkomst framtvingades, slog man in på att för dem 
använda lokomotivpannor, Hftlunda tillgodogörande sig elen 
mångåriga erfarenhet, som med dylika, och deras medels äng
puff' alstrade konstlade drag, i .iernvägames tjenst ernåtts. 
Thornyeraft hade dock redan 1863 au vänd t lokomotivpanna 
i sin törsta, snabbgående ångslup A1·1:e1. Som den cylindriska 
delen i dessa pannor är af så liten diameter, att den kan 
göras tillräckligt stark, samt rleras plana ytor kunna. staga,; 
utan att göra pannan otillgänglig, så äro Je särdeles lämpliga 
fi)r högt ångtryck, dock hafva st0ra svårigheter förefunnits, 
att . vid det sätt för forceradt drag (i11pres~nin.r; af lnft i eld
staden), som an vänlies ombord, i stället fö r utsugning. nr eld,; ta
den såsom förhållandet är vid lokomotiv medels ångpuffen i 

J 

skorstenen, få tuberna att hålla tätt vid tubplåtarue isynner-
het vid starkt forcerad t drag. Afven hafva dessa pannor stun
dom visat benägenhet för .iäsning, om cylinclerfylluingen varit 
stor i förhållande till ängrummet samt hafva med dem många 
allvarsamma haverier inträffat om bord å torpedbåtar. Fig. 
7 framställer en af Sc!Jichan bygel lokomotivpanna för en 129 
fot lång torpedbåt. Denna panna är till alla delar af stål med 
tuberna gängade fast i den främre tubplåten, men expande
rade fast i elen bakre. Som den e.i har längdstag, så är elen 
lätt åtkomlig i n väni!igt. l\fed 3 1 h tums blästertryck g af den 
ånga till 944 I. hk., hvarvid båtens trippelrnaskin hade 9GG 
fots pistonhastighet, samt har pannan följande dimensioner. 
8törsta längd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15' 1 , fot 
Tubernas längd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 1 i , , 

, antal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 360 

" 
yttre diameter . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,o~ tnm 

, 1ure , . .. .. .. . l,s1 , 

Rostyta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 13 • q v.-fot 

i 
l 

l 

) 

j 

'! 
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Eldyta i tuber . 

" 
i (yrbox . ..... . ..... : .... . . . 

" 
total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 

1,496 
301 

1,797 

qv.·fot 

" 
" Vattenrum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130,6 kub.-fot 

Ångtryck 175 rfi. 
- Lokomotivparmorua äro näst tubularpannor de lättaste och 
innehillla mindre vatten än nagra andra pannor, och har med 
nyare tor.pedbåt-lokomotivpannor för 10 kg. arbetstryck 170 

- 180 I. hk. erhållits per qv.-m. rostyLa vid 300-400 kg kol~ 

förbränn ing per timme å densamma. 
3:o) Modifierade lolcomotivpannor, så att säga mellanting Jiodifi.era.de 

. , l f k f' . lokomotw-mellan lokornotrv- och kanonu:'ltpannor, 1a va onstruerats a 11amwr. 

varierande former för att söka ernå kanonbåtpannornas sjö
duglighet och lokomotivpannornas lätthet samt lämplighet för 
högt tryck och forceradt drag . . Fig 8 visar en af pamiorna 
å den vid mitt besök å Portsmouths örlogsvarf uneler bygg-
nad varande kryssaren Barhmn. Pannorna, till antalet ö, voro 
konstruerade för l 0,& kg. ångtryck och hade c: a 110 qv.-m. 
eld yta. 

Förnämsta olikheten mellan dessa pannor och vanliga 
lokomotiv-pannor är att vattemmm äfveu finnes under eldsta
dens botten, för att sårnedels ernå bättre vattencirkulatiow 
vid eldstadens vertikala sidor, med ty åtföljande mindre risk 
för desammas förbränning. 

I efterföljande tab~:~ll anges några dylika pannor. 

----·----------------------- ----~-~-~-~--~. ------~~---
}'nrtyg \lv.-fot chiyta 

J. hk. ---- --
l 

To t<~ l Namn 1 Per l. hk. l Cert 

----------------~~--~---1 
'll-ijJOli . . 

J[ontebello . 

Raltlesna/;e . 

Bai·ltwn . 

Ilj'in . . 

Destruttor 

Tt.alirnsk Toqwdkryssarn 

D:o D:o 

Engelsk Torpedbåtjagarr 

D:n Kryssare 

Rysk Torpedkryssare 

Spansk Torpedbåtjagare 

il.li()() 

+,200 
2,800 

6,000 

3,550 

3,830 

ö,G!JG 1,81i0 

6,740 l,GOi:! 
;),()(){) 1,784 

7,7±6 2,182 

5,920 1,541.i 
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Tztbular- :Pyp IV. :L'ubnlar-ånyprtnnol', så kallade, emedan 
ånypcut~tpr. de äro ;;amman~atta af tuuer, i hvilka vattnet cirkulerar, oeh 

omkring hvilka elden stryker. Ehuru ångpannorna mimera 
tillverkas af st?ll, (i amerikanska örlogsmarinen skall detta~ 
hållfasthet vara 50,000-G3,000 skålp. per qv.-tum ~amt hafva 
25-29" " förlängning, med 8 tum långa prof-;tänger, beroende 
pa plåtens läge i pannan) samt proftrycket, emot förr brukliga 
dubbla arbetstryck, i vissa örlogsmariner reducerats (i engel
;;ka örlog~marinen är proftrycket 90 ~kål p. per qv.-t.um c;törre 
än arbetstrycket, samt i amerikanska örlogsmarinen 50"to större 
än arbetstrycket och sker profniugen derstädes sålunda, aLL 
sedan pannan fylts med vatten, den upphettas tills det före
::;krifna trycket uppnåtts), så har dock ångtrycket;; stegring., 
utan att reducera diametern eller minska plåttjockleken, i de 
vanliga sjöä.ngpannoma, af de;;sa;; hållfasthet, begrän::>at~ till 
c:a ll kg. Detta tryck ii.r vi::>serligen de nuvarande trippel
maskinernas vanliga~te arbet,;tryck, men som det,.;ammas steg
ring är eftersträfvansvärd, samt med qvadruppelmaskinernas 
införing 1 G ~t 18 kg:s ångt.ryck nog u öd vändiggöres för de::;
sa:s ekouomi, så är det en af or::;akerua till att nya pannkon
sLruktioner kommit till användning. 

Enär en för mre tryck åverkarl cylinderB ~tyrka är di
rekt proportionel med dess godstjocklek ~amt om väudL mot 
dess radie, samt förhällandet mellan dess volym och yta är 
lika meLl halfva cylinderraLlieu så hänvisade detta på den väg 
man hade att slå in för ernående af starkare och lättare pan
nor, nämligen panmaeliens minskning, eller så att säga pan· 
nans uppdelning i ele ment, meLlförande tunnare god~ och en 
relativt eldytau minskad vatten volym. Att öka pannans styrka 
genom tjockare gods sktllle ju gjort pannan tyngre, samt kan 
dessutom plåttjockleken i och för nitningen ej öfverstiga 11

, , 

~ P . 6 tum, afven bör den, för värmets genomgång, hållas möj
ligafit tunn, emedan den i annat fall riskerar att uppbränna~, 
då pannvattnet ej kan afkyla den åt elden vända ytan till
räckligt för att motstå eldens höga temperatur. 
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l\led här förut, omnämnda lokomoti v-pannur~ införande 
till skeppsbmk tog~ visserligen ett steg· i ofvan augifna rigt
niug, men ~om dessa mångfaleliga g~mger vid forceradt drag, 
isynnerhet när do voro monterade i batteri, ge11om läckspring
ning kring tuber och i nitskarfvar orsakade allvarsamma ha
verier, ~am t man vill e gå än längre i ofvan antydda rigtuing 
(panncliameterns miuskning), så ~log man sig mera allmänt 
pii de sedan flera är, utan vidare gynnsamt resultat, försökta 
tuupannorna, med hvilka man hoppades frånkomma lokomo
tiv-pannorna;; olägenheter samt ernå följande fördelar: 

l :o) Ångtryckets stegring i.ill det mö j l i gast högsta. 
~:ol Minskad vigt a sjelfva pannan genom tunnare god~ ueh 

&tagens obehöRighet, äfvensom en minskad vatten vigt, beroende 
på eldytaus storlek relativ t pannans fattningsrnm. (I rund L 
tal viiger vattnet i tubparll!or blott c:a 5 - 15"," af tomma 
pannan::; vigt, undflr det att clet;;amma väger G0- G6" tu af Lom
ma panuan~ vigt vid retnrn-tnbular-pannor). 

3:o) Tilltälle för panndelarnes olika expandering vill skilj
aktig temperatur, såmeclels frånkommande de mången gång 
betydligt större påkänningarna genom ojemn uppvärmning, 
än genom ångtrycket. 

4:o) Effektivitet, vunnen clerigeno1r, att värmet tillföljd af 
tunnare god::;t.jocklokar bättre genomsläppes. 

5:o) Snabb nppelduing på grund af eld,ytan::; etfekti vite L 
och s torhet relativ t vattenr um m et, h vilken egen::; kap, i~ynner
het för örlogsfartyg, måugou gång kan vara af ovr'inlerliy 
nyt.La. 

6:o) Minskad explosionsfara, beroende dels på aLt gods
tjocklekarne i de olika elementen, tillföljd af Lles.;as små dia
metrar kunna göras tjocka relativ t ångtrycket, dels clerpa 
att, om äfveu ett dylikt ;;kulle explollera, verkan på lållgt när 
icke kan blifva så förödande som vid explosion af en vanlig 
::;jöångpanna med siu stora vattenmängd och deri bundna 
värme, h vilket tillfullo inses, då man vet att en kub.-m. ån g-
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pannevatten af 8 atm. tryck, vid explosion bildar c:a 130 kg. 
ånga, ::;,'dunda åHtadkommande vid explo8ion c:a 32 gånger 
::;Lörre dynamiHk effekt, än om eu kub.-m. äuga, hvilken vid 
detta tryck knappt väger 4 kg., exploderat. 

7:o) Litet utrymme, ty liksom e u Hå ofantligt stor yta för 
blodet:; syrHättniug kan inueHlnta::; i luHgorna::; begränsade nt
rymme, ::;å eger här ett liknaode förhållaode rum mellan 
pannans volym, pannelementen och deu för ångbilduingen er
forderliga eldytan. 

8:o) Lätt reparerbar, emedan de små element, hvaraf den 
är ::;ammansatt, lätt medföra;; ~ reserv ombord, hvarest de ha
::;tigt kunna ombyta::;. Dessutom kunna i ett far~yg insatta 
pannor utbytas mot rörpannor, utan att t. ex. nödgas Händer
hugga pansardäcket, genom att på platsen sönderhugga de för
ut varande pannorna och i delar nedbringa de lätt på plat
sen hopsatta tubpannorna. Att man vid dessa pannor haft 
och har många svårigheter att öfverviuna är väl bekant. Den 
förnämsta af dessa, hvilken nog orsakade de första tubpan
nornas misslyckande, var en ofullkomlig cirkulation af vatt
net och ångan i desamma, ty är denna ej god, så bildas lätt, 
med dessa pannors effektiva eldytor, ån g lager mellan plåten 
oc~ vattnet orsakande desammas snara förbränning. 

Som ångans volym aftager med tryckets stegring, så att 
t. ex. volymerna af lika vigtqvantitet ånga af 14, 5 och l 
atmosfer förhålla sig som l: 7: 14, så erfordras vid lågt tryck 
långt större genomgångsarea och lifligare cirkulation i tub
pannan, än vid högt tryck. Sannolikt var det liiga ångtryc
ket en bidragande orsak till de första tubpannornas misslyc
kande, och orsakar detta äfven att tubpannorna blott lämpa 
sig 1ör höga tryck, ty en tubpanna kan tillföljd af ångaus 
större volym vid lågt tryck, vid detsamma uppbrännas och 
fullkomligt mi::;slyckas, då den åter vid högt tryck skulle visa 
sig god. 

Af nu anförda inses att ett hufvudkonstruktionsvilkor för 
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tubpannorna är en fri ocli. naturlig cirkulation i desamma d. 
v. s. en cirknlerande rörelse af vattnet nedifrån och upp samt 
Jillbaka på skilda vägar, samt fri passage af ångan till ållg
samlaren, befordrad af de uppstigande rörens utsättning för 
elden, uneler det att, de nedledande ej åverkas deraf. Tub
pannorna~ små vattenrum medföra naturligtvis känslighet för 
ojemn eldning, ojemn ängförbrukning och ojemn värmJöfver
iöring tillföljd af orenhet, orsakad af vare sig förbrännings
gaserna eller matarevattnet, emedan ängpalmevattnet ej är af 
den mängd, att det till större myckenhet kan magasinera 
värme, tjenande till dessa ojemnheters utjemnande. Vid dessa 
pannor är man derföre i långt större behof än vid andra pan
nor af rent matarevatten, ständig ja t. o. m. automatiskt för
H.nderlig matning isynnerhet vid samarbete mellan flera pan
nor, lätt åtkomlighet för rengöring och reparation, men fram
för allt af ei1 vaken omtänksam och väl inöfvad eldareperso· 
n al, h varförutan dessa pannor, om än aldrig så omsorgsfullt 
konstrueraLle, skola blifva källor för ständiga haverier · och 
obehag, tlå åter en duglig eldarepersonal kan tillgodogöra 
sig fördelarna hos de olika slagen af dessa pannor samt i 
högsta möjliga mån öfvervinna deras olägenheter. Många 
olika slag af tubpannor, i mera eller mindre hög grad upp
fyllande eller frånkom,mamle här förut angifna fördelar och 
olägenheter, finnas konstruerade för maritima ändamål, men 
anföres härefter blott några af dem, som vunnit mest använd
ning och hvilka jag uneler min resa tog känedorn om. 

Belteville-zxmnor. H var och en af i fig. 9 angifna Belle- Brl/m;if/P
ville-pannor bestå af 8 st.. af snedt liggande smidesjerntuber pannor. 
(allt efter pannans storlek gifver Bellevi ile dessa tuber 70, 
90 eller 100 m. m. diameter l, hopskrufvade element (A), h vart 
och ett med sin undre ända i kommunikation med en under 
rlesamma längs pannans framsida horisontett liggande (yrkan-
tig vattenbehållare (B), af smidesjern, samt med sin öfre äncla 
med en öfver 1lesamma äfven på pannans framsida horison-
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telt liggande ångsamlare (C). När vattnet, hvars nivå i tuberna 
angifves aflinien (a-a), upphettas och bildar ånga, så utdrifves 
den ångblandade vattenmassan (c:a l kg. ånga per 8 a 9 kg. 
vatten) ledigt och jemnt tillföljd af tubernas lutning uppåt 
ur desamma och inströmmar i ;\ngsamlaren (C), h varest den 
genast möte:; och blandas med det här under plåten D, strål
formigt insprntade matarevattnet, hvilket derigenom erh~dler 
elen ha,;tiga UlJ]Wiirmning till minst 150", som erfordras för 
att ge~Jast pulfverformigt utfälla sitt Kalciumsulfat (Ca. O 2 • 

S O,) sålunda förekommande pannstensbildning i panntuberna. 
Den mycket fuktiga ångan erhåller i ~mgsamlaren en tvingad 
rörelse kriug en inuti clen::;amma liggande cylindriskt bockarl 
plåt (D), orsakande ångans torkning genom vatteupartildar
nes frånskil_jande til lföljd af centrifugalkraften . Den så tor
kade ångan bortletles till maskineu genom en å ängsamlaren 
vid (1~) sittande pådragning::;ventil. Det i ängsamlaren in-

. komna, genom matarevattnet något afkylda, ångpannevattnet. 
ned rinner tillika med det ntfälrlct C a O,. S O 1 till den vid 
pannans sida synliga slamsamlaren (dejektorn F), i hvilken Ca. 
O, . SO, genom sin tyngd sjunker till botten, h varifrån det ge
nom en dervarande utbL~tskran emellanåt (c:a h var 1

, , timme) 
utbL'ises, i det vattnet åter utströmmar genom ett i dejektorns 
öfre 1lel varande afloppsrör till här förut omnämnda vatten
behållare (BJ, sålnncla ånyo klart för nu besb·ifua kretsgång. 

Experimentelt undersökt i franska örlogsmarinen har 
tletta sätt att afsöndra pannsten visat sig så effektiv t, att 
paHnor, som under G månaders expedition till reservmatar
\'atten endast användt hafsvatten, etter denna tid blott i max 
haft et.t. 1-1 ,;; m. m. tjockt pannstenslager. Äfven ]Jåstå::; att 
genom denna anordning dessa pannor skulle kunna, utan olä
genhAt, helt och hållet matas med salt vatten och att man 
således nödfallsvis skulle kunna nu d vara ytkonclensorn och 
färskvattE>nkokaren till rE>servmata.rvaLtnet, hvilket 1lock torde 
genom ytterligare försiik behöfva ueb-ät't.as. 
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För att göra pannorna möjligast oberoende af ojemn ång
förbrukning och eldning, jäsning m. m. har Bellevilie försett 
sina med en sig automatiskt reglerande matarvattenapparat, 
verkande på så sätt, att tilloppsarean för matarevattnet ökas 
ell er minskas genom en häfo;tångs utvexling allt efter som en 
i vattenytans nivå, i en särskild låda, simmande (jederbela
stad flottör ,;änkes eller höjes ViLl ångpannevattnets fallanue 

eller stigande. Enligt experiment å franska avison Voltigeur 
lär denna sjelfreglerande mttarapparat visat tillfreds,;tällanrle 
resultat, men fordrar omsorgsfull eftersyn. 

Bellevilie & Oie (Saint-Deni!-1, Sein) har i mer än 40 år 
t i Il verkat här förut beskrifna tnbnlarpannor, h varunder de 
vnnnit insteg ej allenast i franska marinen utan äfven i andra 
såsom italienska, spanska, ryska m. fl. å såväl ångslupar, yach
tflr, hanLlels[mgare, kanonbåtar, avisas, kryssare som pansar
fartyg, el ock ej å torpedbåtar (troligen tillföljd af mindre lämp
lighet för forceradt drag). Från Jannari 1879 då 6 st. af 
dessR pannor med 289 qv.-m. elclyta, med godt resultat an
bringades, å frauska avison Volti_qpw· om l ,000 I. hk. till sep
tember 1889 (vid verhlsexpositionen) hade flera hundra dylika 
pannor af verkstaden till verkats för maritima ändamål. Af 

dessa angifves i efterföljande tabell några mera anmärknings· 
värda anbringade å örlogsfartyg, af hvilka en af de 8 grup
per som tillhöra. kryssaren Alge1· var utstäld i 01. 6::i (Navi
gation) å Expositionen i Paris 1889. Fig. 9 visar ett par af 
cl<:Jm, som år 1886 insattes å Milan, en fransk avisu med 
12 B e:Jevillepannor, c:a 4p00 I. hk. och 18,41 knops fart, hvars 
modell 1889 var utstälrl å expositionen. 

'{idsi.T. ,; sjnt•. 1892 24 
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I efterföljam1e, vid expositionen i Paris meddelade, tabell 
anges förtlöksresultat med en och samma, kryssaren JNycmlt de 
Genouitty tillhi)rig maskin, h vars ånga i ena fallet genererades 
af cylindriska pannor och i andra af Belleville-pannor. 

l:'anntyp 

Prol\·cts da tum 

\'111':1 ktigilct 

Tutal rostyta 

1\laskiukra lt. 

Kolftirbrukuing per I. 
!di. och tilll. . . 

Eldning i alla cltlshi,lcrn:l. 
EJrlning i haH1•a antalet 

clclshldcr. 

CyJ imlrisb l l lPll cvillc Cyli!Hlrisbt l BclJc,·illc 
pannor pnnnor pannor p:wnor 

l (j Sept. 18781 ~~ Juni 1889 l '2 Sept. 1878 18 Juni 1880 

,ö ~· H. 111. ~' t. (j m. 4 ~-- :l-1 m. ~ iim. l 
.23,.0 <j\. ·111. 2c.,-12 <[1.-lll. l],,,, qv.-m. 11,.1 qv.-111 . 

'2,078 I. hk. 2,311 l. hk. !)37 I. hk. 1,289,:1 l. hk 

1.0/G kg. 0 ,010 ].,:g. 1 ,:2/li 1.:g. l,OGI kg. 

lVIinskad explosionsfara är det förnämsta mål, hvartill Bel
leville sträfvat med sma panuor. Att han ~Lfven ernått andra, 
bland dessa en rmga vigt, samt lyc],ats gifva dem, äfven för 
maritima ändamål, fullt dugliga egenskaper torde framgEt af 
föregående, äfvensom af den stora användning de erhållit inom 

olika manner. 
H vad vigten beträffar, så är den vid 12 -14 at m. öfver

tryck c:a 6 ton (inklusive vatten) per qv.-m. rost, då cylin
clriska pannor (inklusive vatten) virl detta tryck väga unge
fär dubbelt, samt vid 8 - D atm. tryck c:a 8- 9 ton per (F.-m. 

rost. 
För forcering hLmpa s1g icke BelleviHes pannor, ty dels 

blir ångan clervir1 fuktig, dels vil,ia de då gerna ,iäsa lwar
jemte lågan slår högt öfver skorstenen, menligt både för bräns
leförbrukningen och för en nattlig, för fienden obemärkt pas
sage. De lämpa s1g derför bäst vi<l långsam kolförbränning, 
men beror verksamheten mycket på den sjelfreglerande ma-

t.areapparaten. 
Du T em ple-pmmor. Vid mitt besök å Brests örlogsvarf !Ju Temp/e

pannor. 



låg derstädes uppdragen å land en törpedbåt, som var försedd 

med 2 st. år 188G insatta du Temple-ångpannor, af hvilka 

fig.' 10 framställer en, h vars dimensioner ungefär voro föl

jande: 
Rostyta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,;, qv.-Jn. 

Eldyta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82,o , 

Vigt af pannan inklusive vatten per qv.-m. rostyta 2,20J kg . 

Som af fig. 10 ses består denna panna lLftvenue läng;; h var

dera sidan af eldstaden horisontelt liggande, cylinclri,lm vatten

resm·voirer (Al af rektangulär tvärsektion, i h vilka det dest ille

rade matarvattnet inledes. Från h varelent af clessa reservoi

rer utgå, längs hela pannan, tätt sittande, slangformigt upp

åtstigande 2ö-mm.: ståltnber (B.) (4 st. i hva,r vertikal ra.cl), i 

hvilka vattnet, tillföljd af rletsamma fn'tn eldstaelen m~clcleladt 
värme, stiger uppåt, sålnnda alltid lemnande hvarje llel af cle 

af elden bestrukna tubytorna tillfälle till värmets öfverföring 

till vattnet, förel.:omrnande desammas öfverhettning. Det från 

tuberna utgående ängblandade vattnet inströmmar i den ötver 

desamma liggande, till hälften merl va,tten fylda cylinclem (0 ), 

från hvars ångdömes topp ångan geno m ett derstädes utmyn

nantle rör (D) ledes till rnaskiuen, und.er rlet att vattnet ned

går ge!10m de från cylinderns ämlar, utanför pannans gaflar, 

till reservoirerna (A) nedåtgåemle grofva tuberna (E •, sålun

da ånyo klart för nu beskrifna kretsgång. Pannan är helt 

och hållet af stål med tuberna, eldstaden och halfva öfre cy

linrlern inneslutna i en rlnbbel, med isolerande ämne klädd , 

plåtkåpa, och eldstaden murad med eldfast sten. 
Enär Llessa pannors delar, vid olika uppvärmning, kunna 

utvidgas oberoende af hvarandra, och eme(lan de alltid matas 

med dest.illeradt vatten samt blott de med god vattencirku

lation försedda smala och starka tuberna äro utsatta för den 

starkare elden, så äro tle föga explosionsfarliga; äfven hafva 

de visat sig särdeles goda, af ringa vigt, snabb upp eldning, 

lätt mouererbara för olika kraftförbrukning, synnerligen lämp

liga för forcera(l gåug (ex. torpe<lbåLar) samt fi·n· stunLltal s 

- 047-

bruk l ex. bogserbåtar), men fordra de fram for allt en vaken 
och öfvad eldarepersonaL 

Som hvarje tub kan losstagas oberoende af de öfriga, så 

äro de lätt reparerbara äfven för en ej härvid van arbetare, 

samt lärer 12 tuber kunna ombytas per timme. 

H vad uppeldningen beträffar, så åtgår derför i en panna 

om 500 I. hk. c:a 45 minuter, under det att en lika stark lo

komotivpanna fordrar c:a dubbla denna tid. 
Dessa pannors konstruktör, General dn Temple, säges haft 

dem under arbete och experiment sedan 10 år; de erinra dock 

mycket om den redan år 1864 af Bellevilie bygda tubpannan, 

h vilken dock, ehuru baserad på samma principer, bl e f prak

tisk obrukbar, emedan den, tillföljd af de då i bruket mindre 

vanliga ytkondensorerna, ej matades med destilleraclt vatten. 

Dessa pannor byggas af "Societe da Generateur du Temple" 

i Cherbourg. Åtta stycken vid mitt besök hos N ormand i 

Havre hösten 1890 under byggnad varande 3-4-meters torped

båtar skulle erhålla dylika pannor för 13 kg. ångtryck, äfven

som en del samtidigt, för franska regeringen, vid andra verk

städer då under byggnad varande torpedbåtar. Inalles erhöllo 

uneler 1890 15 st. 21-knops franska torpedbåtar dylika pannor, 

hvilka med vatten och allt sägas väga 7,000 kg.: samt kunde 

deras evaporationsförrnåga varieras så mycket, att de med 

forceradt drag då båten gjorde 21 knop, levererade ånga till 

780 I. hk. (Trippelmaskin) samt till blott 140 I. hk. vid l~ 

knops fart, hvarvid 0,5nG kg. kol förbrändes per I. hk. per 

timme. Äfven för ry::;ka örlogsflottan hafva dylika pannor 

levererats. 
1'/wmycJ·oj't-panuor. Alla de torpedbåtar, som vid mitt 1'/wmycroft

besök 1890 vid 'l'hornycrofts verkstad voro under byggnad pcuvnor. 

erhöllo s. k. Thornycroft-pannor, och sades mig, att alla tor-

pedbåtar som numera byggas der erhålla sådana. 
Dessa · pannor (fig. 11) bestå af tvenne, en på h vardera 

sidan af eldstaden och längs densamma liggande stålcylindrar 

(A). Från dessas öfre hälft uppstiga till den ofvan dem lig-
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ga:J.cle ång,;amlaren (B) en mängd meLodiskt ordnade smala 

tuber (C), som äro så böjLla, att cle 2 innersta tubraderna från 

punkten a till b sluta sig så tätt tillsammans, att. de bilrla 

ett för det strålande och direkt~t värmet från eldstaden skyJ

elande hvalf för ängsamlaren (B), h vilken tillytterligare skydel 

på sin undre halfva är omsluten af ett asbest-skikt, för att 

si'ttnedels förekomma vattnets, genom värmet orsal~ade, svall

ning i densamma med ty åtföljande benägenhet för jä:ming 

och ångans vattenbemängning. De två yttersta tubraderna 

bilda på liknande sätt ett för förbränningsgaser'nas förtidiga 

bortgt'tng hindra n Je h val f från e till d h vilket äfven förhiu

Llrar den omslutande med asbest och eldfad lera klädda, tuuna 

stil p latkåpans uppYärmning annat än genom det värme som 

ut::>tr~Llar från tuberna tillföljd af ångans temperatur. Genom 

de från eldstaden kommande furbränningsgaserna, hvilka a.f 

de eldfa::>ta skiktetl (D) hinJr<.ts att trätia de neLlre cyliu-

• drarna (A), samt genom ofvannämuda af tuberna bilclacle 

h valt, från a-c tvinga,; in mellan tuberna, strykande läugs 

pfter dessa för att genom det emb tillgängliga afloppeL el-e 

afgå Lill skorstonen (E ), bilJas i tuberna vatLenblaudacl tmga, 

hvilken inströmmar i den ofvan Llem liggande åugsatnlaren 

(B ), h varest den vid sitt inträde genom att tvingas fram emel

lau den koncentriskt med ång:;amlaren längt> clen,amma lig

g<:mcle halt'cylindri:ll~a med uppb oekacle tämler fur::ieclcb pl[LLen 

(F) fri\.n::;kiljer sig sitt vatten, h vilket nedrinuer till boLLnen 

af ångsamlaren, uucler det ångan, som än ytterligare turkas 

genom ::;itt iuträde i ~mgrörot::; smala öppning, geuum detsarn

ma och påclragniug::;ventilen leelos till ma::;kincn. 

Det i ångsamlareu mecl ångan upp::;tigna vattneL Lillika 

med det vid f inpumpade matarvatLnet, som vid nurmalt 

vattenstånd tyller deusamma till ungefär h tilfLen, neclg A.r ge

nom do två på pannans framgafvel liggande grotva rörou (G.) 

Lill eyliudrarue (A) för att er::;äLta det gouom ångb ildningen 

afclunstacle vattn et, ::;åluucla ånyo klart f()~· 11~1 beskrifna cir· 

knlation, 

... 
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Eldstaden är vid sm nedre del rnuracl med eldfast ämne, 

Jels till ::;kydcl för kåpan dels till skydd för eylindrarne (A l 

mot eldens direkta åverkan. 

Tuberna expanderas fast i cylindrarne, samt tillverkas 

numera blott de innersta och yttersta raderna af stål, emedan 

de::;sa äro hårdare utsatta för elden än de öfriga, hvilka göra:; 

af metall. Förr gjordes alla af stål, men som cle voro så 

svårtill verkade, att blott c:a lwar tredje blef brukbar, så läror 

detta orsakat metalltubers användning. 

De fördelar, som tillsluifva::; dessa parmor äro: 

l:o) Stor styrka, beroende ]Jå att de delar af panuan (Ln

berna), som åverkas af elden, kunna expn.mlems oberoende at 
hvarandra, samt att inga skarfvar äro utsatta för eldens di

rekta åverkan. 
~:o) Snabb uppeldning, hvilken enligt prakti::;lm försök 

kan ske på 15- :W minuter ntau att pannan skaclas . 

3:o) 'l'illföljd af tubytaus storlek, dess tunna gocbtjucklek, 

de L1åd<:L af tnberlla bi IdaLie h v alfven och det låga kollstlade 

drag, som de::;::;a, ]munor erfonlm (i yttersta fall blott 40- 50 

mm. vaLteutryek, då lokumoLivpanuor vid stör;.;ta foroeriug 

använda 100-120 mm.) så är deras effekt myckeL ::;tor. Afven 

lär het aska oeh flammor e.i utslungas vid forcering sa:;um 

f<:tlleL är meLl lukomotivpa.nnor, hvilket senare ej allenast är 

ekonomiskt oförclelcLktigt, ut:m ~ifven varskor fiencleu uuder 

n aLten. 
4:o) Frihet från jäsning, beroende uerpa aLt i'tngan och 

vatLuet gemensamt uppsprutas i ängsamlaren från tuberna, 

h varigenom samma effekt åsLadkommes som med eu ::;Lo r af

d un::;Lningsyta. 
5:o) De intaga liten plats, hvarå fig. l2 kan Ljena ::;om 

exempel, i det elen anger clet ntrymmo cu dylik panmL erfor

drar i jemt'örebe med den lokomotivpanua , som deu ersätter 

å ängjakten Uitana med bibehållen maskin om 460 I. hk. 

Dessa pannors svåraste olägenhet är nog att vid läck

springning af en tt1b densamme icke kan tlLbyL<ts med miuche 
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än de utanför honom, i t=~amma rad t=~ittancle tuberna för::;t 

den tages; dock kan · viJ dylikt fall den skadade tuben igen

pluggas med för detta ändamål mellförda pluggar, hvilket ju 

blott minskar eldytan med derl!Ja tub>', relativt totala eldytan, 

obetydliga yta. 

Att tuberna tillföljd af sitt tunna gods lättare skulle för

rosta, derigenom att detta sker utifrån, än vid lokomotivpan

nor, kan genom att hålla dem omsorgsfullt rena och torra 

förekommas. För dylik förstöring utsattes t. ex. de spanska 

torpedbåtarue Ariete och Rayo, hvi!kas pannor så ramponera

det=~ under blott en 3 månaders expedition ;'\r 1888, att de ej 

mägtade hålla ånga till högre farter än respekt. 17,2 och 19,G 

knop mot ur:>prungliga 26 knop. Detta berodde dock på 

vård:>lös skötsel och obekantskap med pannorna. 

Redan 1882 konstruerade 'l'hornycroft en vattentubpanna 

för e~ liten Congomissionsångare Peace, h vilken panna dock myc

ket liknade en 1878 af amerikanska firman Herreshoff till EnO'

land i1~förd panna. Som dock denna Thornyerafts panna ej lär~
pade s1g väl för torpedbåtar, så slog han in på en annan pann

form i och med den 188ti för en Engelsk II kl. torpedbåt bygda, 

h vilken helt obetydligt afviker från hans nuvarande, här förut 

beskrifna tubpanna, och h vilkens iögonfallande likhet med 

den redan förut i bruk varande dn Temple-pannan klart set=~. 

Ehuru således uppfilmingen af den s. k. 'l'hornycroftska pan

nan nog tillkommer Fransmannen du 'l'emple, så har dock 

Thornyeraft vidtagit sådana förbättringar å densamma att dell 

af honom tillverkade kanske är den för torJ-ledbåtar fönlelak

tigaste, hvilket nog bekräftas af här nedan anförda experi

ment och auvändningar den erhållit. 

År 13&'3 anstäldes vid London noggranna experiment med 

eu af de tre c:a 135 fot långa torpedbåtar, som skulle levere

ras till the Government of India, för utrönande af effekten af 

en af de två Thornycroftska tubpannor, hvarmeJ den var ut

rustad1 och blef resultaten af de olika experimenten följande: 

l'rufvot~ tlatnm 

varaktighot 

Eldyta i q v.-fot . 

Rostyta i " 

l<'örhiHlantlc mellan rlil-
of'h rostyta . . 

Ab~olut ångpa nnclry tk i 
sk~ilp. por l1".-tum 

Lufttryck i eldrummet i 
vattcnprlaro . . . . 
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:21 ::'-l"ov. :w .Nuv. 

il t. ± lll. 4 t. :)7 Jll . 

1,837 J ,837 

30,o :26,2 

fil,2 70,1 

:200,H 1\.)(j,:; 

O,t~ l in. O,no in. 

O,m » 0,1~1 » D:o i s ko r~tcn i cl:o . . 

Kol pPr timma per f[l'.-fot , 
rost . . . . . . 111, l l. lm. 7,<·1 l. lJs. 

Skiil p. vatte11 01 a p. per l 
s], ;'\lp. kol l'r.ln :21 2" V J 3, lo 

Pannan,.; otl'ckt . . · 1 Rf),H"" 

J. hk. . . . JfiO,:; HU,1 

~kål p. lwl per L h k. prr 
titHJllC . . . . . . 1 ~,~~ :!,:::J l 

Rökens tcmpcratnr i skor-
sten . . . . . . ! 474" F. 421° ] <'. , 

:24 ~01'. 

5 t. u 111. 

1,837 

30,o 

(j],:2 

lSU,u 

0,27 lll. 

O,o:l ' 

l 8,G l. b s. 

1:2, l ~ 

81, l u o 

282,1 

2,o:.; 

()40° }', 

~ 
22 ~(IV, :zu Nu1·. 

4 t. o III. 2 t. o l! l. 
1,837 1,837 

30,0 :20,2 

(j l ,2 70,1 

lU-1,2 l !l-l, u 

o.~n in. 2,00 111. 

0,12 » l 0,-10 » 

:zu,~ l. bs. GG,H l. uti 
l 
l 12,11 10,2D 

78,:z o/ O 66,li 0
/ 0 

44D,2 774,7 

2,o4 ~,32 

!HO"}'. 777° :P. 

OfJs.! Kolens beräknade evaporationsförmåga var 15,-11 

~kålp. vat.ten per skålp. kol, och har pannans ofvan angifna 

effekt beräknats på grund häraf. 

86/' 11 är sannolikt tlen högsta panneffekt som någonsin 

i:i,r uppnådd, äfven är effektens obot,ydliga variation vid så 

stora kraftförändringar som från t:l9, 1 till 774,7 I. hk. ytterli

gare en merit för pannan. 

Att kolförbrukningen per l. hk. bl e f väl stor, berodde på att 

anxiliärmaskinernas ängfurbrukning och kraft e.i medtogs i 

beräkningen, oaktadt de matades från pannau . 

t:\om vigten å experiment-pannan, inklus. armatur och 

vatten, blott var 11,:1 ton, så ntvecldades sålelles per ton pann

vigt G8 I. hk ., ett värde vi~serligen understigande llet här 

förut å sid. 347 för du Temple pannorua anförJa, men som 

jemfördt med efterföljande är utmärkt. 
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En Torpeclbåt-lokomotivpauua af o±vam;tående pan-
ua~; evaporationsförrnåga ......... . 

E ll Torpedbåtjagares lokomotivpanna . . . . ... . 
Amerikanska dynamitkry::;saren Ve~uoii pannor. 

,, kryssaren 1Vewark~ , 
, , Phitculetpkias , 

I. hk. 
pn lon 

IJ<IIl l ll'igl. 

4H. 
40. 

27,u 
2J,a 

Pcmsar:>keppet Ansans , 21 ,~ 
Thornycroftska pannornas lämplighet för LorpeLlbåtar ::;ty r

kos af deras snara och myckna användning iuom den, i a ll a 
afseenelen utmärkta och med sin tid följande, clan,;ka örlogs
marinen. Redan vid mitt besök år 1888 å Köpenhamns ijr
logsvarf funnos de å ett par torpedbåtar; samt var en modell 

. å dem af flottan utstälcl i Llå pågående imlustrintställniug. 
Atr,erikanarne, med deras obenägenhet för ntländ:;ka, ic;yu

nerhet eug ~lska, konc>truktivner, aubringaLlo efter noggrann 
pröfuing Thomyc~·oft-pannor på :oin första, år 18'38 hus Her
rec>iwff .I'IIannfactnriug Co. i Bristol bygda 107;; fot lön<ra 

. ' ' b' 
torpedbåt Cn~lting, vic>serligeu bygda ho,; Herre::;hotf men ef'tP-r 
ritningar och t'urec>kri.t'Lor levererade af Thornyeroi t. Da Her
reshaft sj el f till verkar goda vaLteutnbpannor, så Lord e deLta 
ä u ytterligare bekräfta de 'l'homyurof tska paunon1ac> frirdelar 
för torpedbåtbruk. 

Vid i .Marc> m.:tnad 18~0 med Cnsltiny gjorcl profLur mutLe 
ingen :;våri.ghet att llfiLler 0 timmars forcering h;'illa :A45 ::;kål
puncb ~mgtryck samt furbränna 45 skålpund kul per q v.- f. rost 
per Limrne, äfven kuucle en man i hvarclera elclrummet :;köta 
göromålen der. 

Dimensionermt och Lle ernådela profresul Late n vor u: 
2 ::Läll 5 cylimlriska vertdmla qvaclruppelmaskiner 
2 c>t. Thornycroftska Luupaunor af följamle cli.mensi.uner: 

Elclyta per panna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,375 rp-fot 
Hostyta , , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 08,!i , 

Vigt , n exklui:i. vaLten ..... , . . , ..... , U ton 
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Vigt per panna inklu~. vatten ............. . 
8äkerhe1.c;ventilbelac;tuing per qv.-tum . ...... . 
Profningstryck , , ...... . 

P roftur~-resu l ta t . 

Båtens hastighet i knop . . . ...... . 

Profvetc> varaktighet 
Åugpaunetryuk per (lv.-tnm i sk~t!p .. 
Bli-istertryck i främre oldrummet i tum 

22,t~ 

0 

245 

vattenpelare . . . . . . . . . . . . 3 
Bläc>tertryck i aktre oldmmmet i tum 

t. 

vattenpelare . . . . . . . . . . 2,G 
I. hk. för båda maskinerna . 1,720 
Ro::; ty ta i q v .-fot . . . . . . . . . . . . . 7G,o 
Kol per qv.-fot rm>t por ti.mm<! . . . 45 

11 ton 

~45 ,;kålp. 

500 
" 

2U,o 15,o 
l L. ~ L. 

150 110 

0,375 0,5 

0,:; 0,:, 

840 430 

76,G 38,3 

~3 18 

:d, l 1,7 , , I. hk. , , 2,o 
Yw·rutc-J!ctltiWI'. JUe::;::;rc; Yarrow aml Co. i Lomlull hafva 

~tt'veu de, geuom konkntTcusen tnecl auclra tmpcLlb~tt-uyggamlu 
verkstäder, tvingats bygget tnbularpanuor, å h vilka iig. 13 

anger utseendet. 
'l'ill ,;in a kouc>Lr nk L i onc>prinui por ~L r c.leumt pauua i h ut'-

vucbak ufverenssL~Lmmamlo meLl de två närmasL här ftiJ nL be
~krifua. Den best~tr af 2 c;t. nedtill liggande uylindmr, i hvil
kas plana ytor de i:itnala och raka evaporerande Lubermt äro 
expanderade fast, Dos::;a tub8r uppstiga till rlen ofvan dem 
liggande ångc>amlaren, hvilken vidnormalt vattenstånd är fyld 
uugefär till hälften mecl vaLteu. Från ångclomeus bakre uch 
nedre Llel nedgå 2 st. grofva rör, ett till hvarclera af furnt 
omnämuda cylindrar, tjenaucle fur återleLlning Lill dem af Llet 
från Llem genom ångLubel'lla uppstigna vatt.Jtet. li vardera af 
de tre uylimlrarnec> iitre del är medeb :;[uufbultar och kop
p<trtrådpackniug förenaJe och lätade till t>ina re:o:pektive undre 
halfvor. Pannan är helt och l1ället af gal vaniseraJ t sLid, meLl 
cyli.ndrarnes längd c:a ö fot och öfre cylinderdiameter c:a 20 
tum, :;am t är alltsammans, sån~Lr c> om på de nellgåencle rören 
och undre halfvan af botLencyli.ndrarne inneslutet i en plåt· 

Yarruu;
pa wwr. 
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ALt de raka tuberna ej medgifver lika tillfälle för tlesam
ma:> af hvardent oberoende expansion vid olikFL uppvärmning, 
som föregående pannors krokiga tuber, är tydligt, dock lärer 
uneler den användning dessa pannor hittills fittt, tuberna hållit 
sig fullt täta; äfven lär pannans evapora tionsförmåga, utan de 
återledande rören, visat sig lika god, förmodligen beroende 
på vattnets olika uppvärmning och täthet med ty åtföljawie 
upp eller nedgående strömmar i de 0lika tubraclerna, dock 
torde dessa två sistnämnda egenskaper genom ytterligare ex
periment behöfva bekräftas. Af de 8 st. 2:clra klass torped
båtar som vid mitt besök hos Yarrow 1890 voro uneler be-
ställning för Argentinska republiken anges härnedan några 
dimensioner och profresultat erhållna med en af dem, förseeld 
med ofvan beskrifna tubpanna. 
Båtens längd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 fot 

, 
, 
, 

bredel . . . . . . . . . . . . . . . . ............. . 
deplacement .. 
medelfart .. ... 

'l' rippelexpansionsmaskin. 
L hk ............................. . .. .. . .. . 

9' 1• , 
15 ton 
] 8,ua knop 

250 
Medelångtryck per q v.-t. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172 skål p. 

, blästertryck i tum vattenpelare . . . . . . 3,a:, 
Under profturen visade sig pannan god, utan benägenhet 

för jäsning eller läckspringning, äfveu blef farten c:a l knop 
:>tön·e än å liknande båtar med lokomotivpannor, samt kunde 
ångan tagas upp från kallt vatten på c:a 20 minuter. 

Ett annat gyn:>amt resultat, som Yarr0w tilbkrifver de:>:>a 
paunor, -ii.r den ,:;tora maskinkraft med häraf beroende stora 
fart, som på grund af cleras lätthet kan anbringas i små fartyg, 
hvarå som ex. kan anföras en nyligen hos honom, för en af 
cle sydamerikanska republikerna byggd 60 fot lång kanon
båt, hvars fart med 3UU I. hk. blef :W kHop , en fart som Yi:>
:;erligen för 100 fot och derutöfver l;mga båtar ej är ovanlig, 
men desto mer för så små söm 60 fot. l'lled en trippelexpan-



.Fig.11. 

Fig.13. 



sionsmaskin och c:a 170 skålp. ångtryck ernåddes med denna 

panna 90-100 I. hk. per ton pannvigt. 
Lagmfel och d' Allests panna. Fig. 14 anger två dylika Lagrafri orli 

l l l l ' Il t Id l .l l' · c/' " 11/e~/s :;amman wpp ac e pannor lVl ~a voro n stä a oc 1 uag 1gen 1 pannor. 

arbete med 14 kg. ångtryck i kl. 65 (Navigation) å verlclsex-

posi tionen 1889, och som tillhörde ångaren Amerique af la 

Oompagnie Fraissinet i Marseille. Deras konstruktör, lVl. 

d.'Allest, lemnade om clem ä en sammankomst af Conges Iu
t.ernational ile Mecanique Appliquee i Paris en lleskrifning, 

hvarur följan•Je är hemtadt. 
H var pa1ma består af en mängel i vertikala rader ord

nade, sned r. liggande, tuber, filrenande och expamlerade fast i 

de t\·å lådformade gaflarne A och B, h vilka bårla äro förenade 

rnetl den otvan dem, antingen horisontelt eller snedt, liggande 

rlllgsarnla.ren (0). I och för tubernas in.:;ättning, dentagning 

och rensning finnas, midt för hvar och en af dem, anbragta 

å de båda panugaflarna, små med koppartråd eller kantschuk 

tätade luckor. 'l'ubernas lntning är :;ådan, att den i dem 

bildade ångan och heta vattnet ledigt kan uppstiga till n och 

O, h varif1 ån vattnet åter genom A nedgår till tuberna, sålunda 

a lstrande en stämlig cirkulation. 

Förbränningsgaserna från rosten D, som af den of van dem 

nH.nna.st liggande med eldfast sten täckta tubraden hindraO< 

att rlirekt afgå mellan tuberna Lill skorstenen, utgår geuom 

:W till eldupptaget G för att derifrån framstryka mellan tu

berna, ]1\rarvid den öfver:;ta tubradens eldfasta beläggning 

hindrar (lem att der utgå~ hvarföre de necltvingas till och utgå 

genom öppningen Y-Z till rökupptaget I, strykande under 

cylindrarne O samt bortgående genom skorstenen K. 

Att gasernas aflopp från tuberna af skärmen X-Y redu

cerats till öppningen Y-Z, har till ändamål att gifva densam

ma en min;;,kning relativt deras tilloppsarea till tnbema, sva

rande mot deu minskning i volym de erhållit genom sin af

kylning af Jem, sålunda förekommande att ga:;erna vid sin 

afgång från tuberna miijligen blott lwstriike rm <le! af dem, 
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hvilket skulle orsaka värmeförlust; äfven är öppninge11 Y-Z 
gjord nedtill, cU ,in alltiLl de afkylcla gaserna Hjunka nedåt. 
Till förhindrande af den, efter uyss skeeld infyrning, upp
kommande ofullständiga förbränninge11, beroende på mycken
heten af då utvecklade förbränningsgaser samt på ofullstän
dig lufttillförsel tillföljd af fyrens då rårlande tjocklek, så 
eldas de båda fyrarne ömsevis, lwarvid de ofullständigt syr
satta förbränningsgaserna från den eldstad, hvarest inf)rrnin
gen senast skedde, i eldupptaget G fullkomligare syrsättas 
genom att der mötas af och blanclas med luft kommande ge
nom elen andra pannans rostyta, som, då dess fyr är mera 
utbränd, lätt genomsläpper dylik, och hvars mängel regleras 
medels spjellen L. Vid nästa infyrni11g ombyta de båda 
rosten naturligtvis nu angifna 'funktioner. Genom elen tvin
gade rörelse som gaserna hafva i dessa pannor, afgifva de 
mer af sitt värme t ill vattnet, än som vanligen vid tubular
pannor med fdn rosten rakt uppstigande gaser är fallet, hvi l
ket orsakar en lik~L god effe1\:t som vid vanliga sjöångpannor, 
men hafva de framför dessa fördelame af mindre vigt, bättre 
cirkulation och förrnåga af högre tryck. 

Många experiment äro af franske mariningeniören Taton 
gjorda med 2 st. dylika hopkopplade pannor. Af dessa för
sök, h vilkas resultat nedan anges, skedde en serie med naLur
ligt och en andra med forceraett drag, samt en tredj e med de 
båda pannorna fullkomligt åtskilda och förbränningsgaserna 
direkt. uppstigande från rosten, mellan tnberua, till skorsten. 
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Kulfurb rukn[ng Per kg. kul l Hirsökets 
per qv.-m. rosl afdunsta!lt 

por t imme. l'iltton. 
vara ktighct. 

f l 
l l 

l 
74 kg. 

l 
D,ö8 liter 

l 
(j t im. 

l 
Naturligt l 7G > 9,2:: >> >> 

Dn l1;ld~ pannorn a d1:ag. ) 7G 9,!H 

fl u· j l 
» >> >> 

anm rln a<lr sii som JOO 9,+:) ,., . » >> » 

14 :1ngrr. f 150 8,82 
Forcemdt 

» » 7 » 

p"""'""·' '"'''" '""' l 1lrag. 
{ 200 > 8,R!J » » 

l 2ö0 » 8,-l:l » » 

gasrm a nppstiga mlo ,l Natnrligt r 7G » '7 , ~0 » » 

' mr !lan t11 herna t ill l 1lrag. 'l 75 » 6,;:! » >> 

skorstenen. l l 10 » ?,GO » » 

Under försöken inskyfflacles kolen i bestämda q vantiteter 
p~t bestämda tider, samt gjordes gasanalyser timme efter tim
me för att genom dragets reglering förhindra ofullständig för
bränning. Efterföljande tabell anger dimensioner m. m. å ett 
~täll af dessa pannor, anbringade å en fransk torpedbåtjagare. 
Angtryck per qv.-cm... . . . . . . . . . JO kg. 
Antal pannor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 
Total eldyta. . . . . . . . . . . . . . . . . . 380 qv.-m. 

rostyta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Min. evaporation per timme vid en förbrän-

ning af 260 kg. kol per qv.-m. rost . . . . 18,800 kg. 
Som bland andra det nn under byggnad varande franska 

pft.nsarfartyget (C uirasse d'escadre) Jaur?guifmTy skall erhålla 
:!8 st. d'Allest-pannor, så Rynes det som om de med dylika 
pannor erhållna resultaten varit gynsamma. 

Carlskrona dPn 6 April l 892. 

Tlm1·p Nystedt. 
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Frattini Ingararnos lifräddningsbälte. 
Ne<lnnst:icmle, :1f f,·ansko li',jtnanton Lo Breton fiirfattadc, hoskrifning- iir 

hemtar! m «]~ CI'IIC Mnritimc et Colonialc,,, Der.cmhrr 1801. 

Detta lifräLhlnin gsbälte är till sin verksamhet icke konti
nuerligt. Det har nämligen egenskapen att antingen befinna 

sig i !t oilo-tillsw11d, nn<ler hvilket. det e.i utvecklar någon flyt
kraft i vatten, eller i verksmnltets-tillständ, <lå det utvecklar sin 
fnlla flyt kraft. Öfvergången från h vila till verksam het, kan 
antingen åstadkommas antomatiskt el!Ar för hand. I hvilo
till,;tånd har bojen ut 'leen <le af et. t gymnastikbti.he, som sluter 
sig omkring kroppen; de's vigt och dimensioner äro nära nog 

desamma, som hos ett sådaut. 
Lifräclclningsbältet i sin helhet är sammansatt af flere 

påsar af vulkaniserad kautschuk, hYilka, isolenvle från !war
andra, äro sammanlageJa den ene vid sirlan af ,]en andre, och 
som sammanhållas af ett, nät mecl fina maskor. Nät,ets ändar 

äro försedda med remmar, som fästas till hvamndra med eLt 

vanligt spänne. 
De små påsarne äro alla likadana, och hvar och en af 

dem utgör ett element. Hvarje påse (se planschen) består af 
t\'å delar (A och B), som äro förenade till hvaranrlra på två 
ställen . Det öfre före1:ingsbandet (m) är· massivt och det 

undre (c) ihåligt, bilclal)(le en föreningskanal mellan cle båda 
afdelningarna. Denna kanal kan afstängas p~t följande siitt: 

Två platta metallband med vågformig genomskärning 

bilda ett kryss, hvars längre grenar (t) omsluta föreuingska

nalen. Trycker man grenarne mot hvarancl ra, så iufalla våg
formigheterila i h varandra och tillstrypa föreningskanalen 

lufttätt. Kryssets kortare grenar äro böjda utåt och omfattas 
af en kautschukring (r), som sträfvar att hålla dem tillsam
mans. Om sålunda den kraft, som håller de långa grenarue 

tillsamman-', npphiir att. verka., närmas genast. <le kortare till 

Flytpåse till F'J'attinis lifJ•äddning::;bälte 
l nu.t.et lwrttaget) 

A 

Skärning efter XX 1 

x 

b 
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hvarandra genom kautschukringens inverkan; de l;mga gre
narne af krysset, som äro trädda under vid påsen fastsatta 
linnebaud (o), skiljas <'tt och öppua derigenom fören ingskana
len fullständigt . Den ene af påsens clelar iunehålier några 
gram vinsyra och några gram vatten, den andre några gram 
natrium bikarbonat och några gram vatten. 

Verlmingssättet är följande. 
Så länge föreningskanalen i:lr sluten, är bältet i lwilo-ti11-

sll(llcl. Härunder liknar det ett gymnastikbälte och påspändt 
omkring lifvet öfver höftena är det h varken tyngre eller be
svärar det mera än ett sådant. Men tager man så bort. f1et 
som hindrar kryssets långa grenar att ~ttskiljas, så spännas de 
genast ut af kautschukringen och öppna föreningskanal en. 
Den kemiska reaktionen mellan vinsyran, bikarbonatet och 
vattnet börjar ögonblickliger. och jn häftigare i desto starkare 
rörelse påsen är; det bildas kolsyra, som spänner ut påsen. 
Bä! te t öfvergår till verksamhets-tillständ och tjenstgör som boj. 

Ett vanligt bälte med flere påsar kan hålla en gasvolym 
på omkring 10 liter och har derföre i sötvatten en flyLh:raft 
af omkring lO a 12 kg. 1 hafsvatten kunna två personer 
hålla sig uppe clervid. 

Apparatens verkan blir tydligen beroende på att det, som 
sam manhåller kryssets längre grenar, aflägsnas vid berör i ng 
merl vattnet. Grenarne sammanhållas af ett band af läskpap
per, som är upprulladt på spetsarue (s) och hoplimmaclt slag 

för slag. 
Vid beröring med vattnet upplöser läskpapperet sig och 

slagen börja lossna; kautschukringen påskyndar papperet s 
lossnande, och gasbildningen börjar nästan ögonblicklig en . 

För att undvika att hvad vattenstänk som hebt sknlle 
knnna komma apparaten att verka, skyddar uppfinnaren läsk
pappersringen med en liten tärning af särskild form. Ned
doppning i vatten ii.r derfiire nöclvändig fiir att få bo.ien i verk

samhet. 
Som uämndt består bält.et af flere fl ytpåsar, isolerade från 

Tidskr . ·i sjör. 1892 25 
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hvarandra och sms emellan lika. Det är tydligt att man 

-kunde anväuda en enda påse, men det skulle då dröja en stund 

innan gasntvecldiugen blefve tillräcklig för att få flythaft åt 

bojen, och om något sknlle vara i olag, så skulle man riskera. 

. att någon lifräddniugsl1oj ej bildades. Det kan ju t. ex. hli.n<la, 

att kantsclmken blifvit ska(larl genom guidning emot något 

kantigt föremiil. Det h n, r Llerföre ·au setts förmån! i gast att 

samman:-;ätta bältet at flere af hvarauclrfl oberoemle flytpåsar. 

De bitlten, som jag sett användas, bestoLla af fyra till åtta 

element. Om en påse gått srmtler eller af någon anledning 

ej verkar, så inträffar genom denna anordning emla.st att bo~eus 

flytkraft förminskas. 
Lauduingen består af: 

i Llen ena hälften af påsen: 20 gram vinsyra och 60 

gram vatten och 
den anclra l1älften: 30 gram uaLriumbikarbouat oeh 75 

gram vatten. 
Priset på laddningen till ett bälte går till omkring ll 

centimes, och bältet i sin helhet kostar omkring 7 francs. 

DtL ett bälte blifvit ,;;att i verksamhet, är det lätt att se

dan blåsa nt gasen. För detta iimlamål har hvardera af på

~ens båda delar en liten kautschnkventil (b), uti l1vilken sit

ter en genomborrad tt·ätnb; i tnben inskrufvas en träpropp, 

som tätar emot en :filtpn,ckning. Man sh:rufvar alltså nt trä

proppen och låter gasen utströmma. När man sedan skall 

latlcla, så införes laddningen genom trätnberna, sedan man 

afstängt påsens båda hälfter från hvarandra genom att fast-

• sätta li:l~kpappersban<let på sin plats. Redan lad(lningen är 

införd, inskrnfvas träpropparne och skydclstämingen påsättes, 

hvarefter påsen är klar till anvHntlning. Nitr man känner 

laddningens proportioner, är tlet t.y(lligen en mycket enkel 

sak fiir hvem ~om he),;t, att larlda. om en s;H)an påse. 

Frat.tini~ lifrilddning-<bälte synf':-; mig viii uppfylla alla de 

fordringar, som man kan st.fi lla på e U, ,;[l.(] au t l i fräddn i ng,; red· 

skap. I September 18911 g,ionles i Havre lyckade försök, af 

h vilka rna n kan sluta: 
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att bältet, som blåses upp omedelbart då det kommer i 
vattnet, uppehåller öfver vattnet icke endast hufvudet utan 

äfven en del af kroppen p,'\ elen person, som har bältet på 

att bältet hvarken generar simmarens andhemtning eller 

rörelser, och 
att bältet kan fastsätta~ fort och f'iikert. Framför andra. 

lifräddningsbälten har det. dessutom elen stora fördelen att det 

];:an påtagas långt i förväg, ty det tar så liten plats och vä

ger så litet, att det ej hinrlrar vid arLete. 

Det nu beskrifna lifräcltlningsbältel. är användbart uneler 

många förhållanden. 

På våra (franska) örlogsfartyg finnas lifräddningsbälten, 

som bestå af två plattor af kork (eller bitar af kork insydda 

i väf); tlessa bälten Liteka b_röstet och ryggen och äro så tunga 

oeh besvärliga, att det nästan alltitl bAhöfve<: magt-:prAk för 

at.t. få folket att taga dem pA "i g. Virl till fällen då skynel

sam het ~l.r af nötlen går el et dessutom fiir långsamt att fä. dem 

på. sig. 
De fall 1lå v<'t.ra rnatroser skola vara förse1lda med lif

räddningshälten äro: 
1 :o) Vid bemanning af båtar försedda med torped-utrust-

mng; 
2:o) Vid bemanning af lifräddningsbåtarne och 

3:o) Vid arbeten utomborcls. 

Jag tror att Frattinis lifrä1ldningsbii.lte simlie vid alla 

dessa tillfällen med fördel kunna ersätta vårt nuvarande, ty 

Jet är nödvändigt att folket så litet som möjligt besväras i 

sinn. rörelser, lwadan jn lättare b~iltet är och .in mimlre plats 

det tager, Ilesto mera praktiskt är tlet. 

Dessa två vigtiga egenskaper syne,; mig Frattinis lifrädd

ningsbälte besitta, ty det är lätt., och rlå. 1\et i hvilotillståud 

är ~pänclt oml-:ring kroppen tager <let ringfl plats. Vårt reg

lemente föreshifver at.t. till sjii,;; skeda rle till lifbåt.arne hö

rande bältena vara placerade under toft.ema. J ag föreställer 
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1mg att man träffat denua bestämmelse, emedan man svKtrli
geu ansett sig kuuua .:dägga lifbåtbesiittningeu att uneler hela 
sin vakt bära de tunga oeh besvärliga korkbältena. Många 
ehefer anse dock icke detta betryggande, utan anbefalla att 
hvarje timme då lifbåtbesättningen kallas skula bältena vara 
påspitnda. Vid användande af Frattinis system kan man 
å lägga vakthafvande lifbåtbesättningen att under hela vakten 
hafva lifbälten påspiluda, ty bältet är ej till hinders vid ar
beLe. Vid "man öfver bord" skulle man derigenom vinna tid, 
ltvilket vid ett olyckstillfälle ju är af största vigt. 

Vid försöken i Havre ville man äfven haf...·a visshet om 
huruvida ett bälte, som blifvit fyldt med gas geuom att en 
man kommit i sjön, skulle hindra honom från att sedan an
vända sin åra. Försöket utfördes af en båtbesättning från 
Compagnie generale tmnsatlantique. Alla i båten voro eniga 
nti att förklara att tack vare bältets elasticitet kändes ar
marnes rörelser endast helt obetydligt hindrade och ryggens 
rörelse var fullkomligt obehindrad. Denna senare omständig
het gifver i och för sig J!'rattinis bälte ei.t stort företräde 
framför korkbältet och rnedgifver användandet af de Fratti
niska bältena vid lihäddningsstationerna. Det händer nämli
gen ofta att lit båtarne vid stationerna kantra, då de skola ut 
f'ör att bispringa nödstäida fartyg. 'l'ack vare luftlådorna 
reser sig båten likväl alltill, men det händer att en eller flere 
af besättning,m kommit långt från båten eller blifvit sårade 
och nästan alltid uppstår förlust af meniskolif. Med an vän
dande af Frattinis lifräddningsbälte borde olyckshändelser af 
el etta slag bli fva s~illsynta. 

Jag · h~r äfven talat om arbeten utombords. Det finnes 
otaliga exempel på att folk, då de utombords varit s.ysselsa,tta 
med rengöring af fartygssidan eller båtarue och i synnerhet 
vid ankan.rbeten virl lättning, gått öfver bord och drunknat, 
derför att man ej haft något lifrä<ldningsredskap, ,;om på samma 
gång icke varit till hinden; vitl arbetet och som hållit dem uppe 
om de gått öf\'erborcl. Det. är visserligen föreskritvet att hvar 
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och en, som arbetar utombord s, dervirl skall hafva en ända 
orn lifvet, meu man veL jn huru ofta man behöfver påminna 
härom, och huru väl man måste öfvervaka att denna före
skrift iakttages; det är ett lofvärdt förakt för faran, som man
skapet visar, men det leder dock ofta till ett sorgligt re

sultat. 
I de tre fall, som jag anfört -- bemanning af båtar för

seclcla med torpedutrustning, bemanning af lifbåtar och vid 
arbeten utombords -, an::;er jag det nya lifräddningsbältet 
vara beq värnare att använda och mera prakti::.kt än kork

bältet. 
Uppfinnaren har äfven anordnat bältet ::;å att deL kan er

sätta ;;ådana fräbarkran::;ar, som alla handelsfartyg pläga hafva. 
Han inlägger då bältet i en ihålig sfer af koppar, som är i 
2 hälfter. Då, bältet är gasfyldt, hänga de båda haltvarna af 
kopparhyl::;an diametralt motsatt på yttersidorna af bälLeL. Då 
bältet ej är gasfyldt, är det inlagdt i kopparhylsan hvars 
båda hälfter äro förenade medels en löslig kapsel. När man 
kastar en ::;ådan knia i ::;jön, sjunker dei.1 till ett djup af om
kring l,r, meter, innan vattnet hinner upplösa kapseln; tio se
kunder efter utka::;tandet rlyter apparaten upp, och några ögon
blick derefter är bojen färdig och gasfyld. 

J ag har hittills endast talat om hnni. :B'rattini,; lifrärld
ning::;bälte verkar automati,;kt, men såsom förut, är nämndt 
kan det äfven bringas att funktionera för hand. 

U ppfi.nnaren har åstadkommit detta genom aLt skyelda 
läskpappersringen med en liten kantschnkpåse; ~om öppnas 
af en spiral~jeder, då man drager i en utryckning::;stjert. J ag 
nämner detta endast för att fullständiga beskrifningen, Ly jag 
tror ej, att denna anordning har an vändning för annat fall, 
än da en simmare vill pröfva sina krafter; då han blir trött, 
drager han i utryclmingsstjerten och några sekunder derefter 
bäres han upp af lifräddningsbältet. 

Såsom en sammanfattning af h vad jag nu anfört tror jag, 
såsom jag redan i början sagt, att Frattinis lifräcldningsbälte 
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skulle kunna vmna god anväuclning både inom ödogs- och 
handelsflottan. De u all varliga::;Le an märkning, ::;u m ::synes 
kunna göras mot btltet, vore att det icke är varaktigt. Uppfin
naren an::;er, att dess varaktighet vid ::ständig an vändning bör 
blifva minst fem år; erfarenheten får el ock visa huru lång den 
är och genom försök borde afgöra", huruvida icke lift:äddnings
bältets fö1·delar äro öt'vervägancle i törhållande till den möj
liga olägenheten af för kort varaktighet. 

"Lloyd' s." 
Öf,·ersättning i ><Unuwmlrag ur ».\Tautical 1\lagaline». 

Namnet Lloyd, huru välkiindt clet än förefttller, är ett 
ganska obestämclt begrepp ej blott f(ir alla utom ::;tående utan 
äfven för en stor del af dem, som på .ett eller annat ~ätt äro 
intre::;serade uti sjöfartsnäringen. Nämnandet af ordet Lloyd 
framkallar orediga begrepp om klassificering af fartyg, ::;jö
försäkring, bergningar at vrak, besigtning af fartyg och stora 
tyska ångbåts bolag. H vad är "Ll?yd's"; h var finnes Lloyd ; 
hvad är skitnaden mellan Lloyds a'genter och Lloyds besigL
niugsmäu ? Alla dessa äro frågor , ::;om icke många af dem, 
hvilka Rysselsätta ::sig med skeppning af varor, kunna säkerL 
besvara, och · då vi här lemna ett svar på dem , skola vi först 
se till h vem Lloyd var. 

Om Edward Lloyd känner man mycket. litet. I slutet 
af 17:de århundradet höll han ett cafe i hörnet af Lombard 
Street och Abclunch Lane i London. En författare i sjöför
säkriugsväsende påstår med be;;tämdhet, att Edward Lloyd 
egde ett cafe på 'l'ower Street, men att detta 1692 flyttades 
till ofvannämncla hör nhus. 'l'iclningarne från denna tid äro 
fulla af hänvisningar till cafeerna, hvilka da intogo samma 
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ställning so m nutidens klubbar och i sjelfva verket voro ännu 

något mera. 
\Vill's cafe, Drydens och elen tidens poeters och snillens 

tillflyktsort, är klassisk grund. I Londons afffirscentrum, som 
för 20U år . seelan ej sträckte sig utanför Citys gränser, voro 
cnfeerna e.i endast platser för intagamle af förfriskningar och 
för samspråk, utan spelade äfven bör;;ens roll. Edward Lloyds 
cafe nämnes först i "London Gazette" 1688, och huru detta kom 
att blifva samlingsplats för personer, som sysslade med fartyg 
och deras befraktniug m. m., kan man se af en del annonser 
angående förrymda negerslaf var, af h vilka en del angifvas till
höra fartyg. Det särskilclt karakteristiska för cafeeL synes 
hafva varit de der förrättade auktionerna, vid h vilka enligt 
annonser i. tidningarne hela skeppslaster såldes. Af hvad se· 
r1ermera inträffade är det sannolikt, att sjöförsäkringsrisker 
började tecknas här; men först 1726, då "Lloycl's List" bör
jade utgifvas, kan man säga, att det blef en brännpunkt i 
tijöförsäkringsväsendet. Humvicla Edward Lloyd då ännu 
lefde, har man sig icke med säkerhet bekant. H vad, srjm 
talar för en sådan förmodans sannolikhet, är, att de första 
numren af "Lloyd's List" i utstyrsel och den allmänna upp
tiättningen mycket likna en dess föregångare "Lloyd' s News", 
om hvilken man vet, att den började ntgifvas af Edward Lloyd 
l ö\:H:i. "Lloyd' s News" utgafs 'I'isclagar, 'I' orsdagar och Lördagar 
och be~:>tocl af endast ett enda helt litet blad tryckt på båda 
sidor. Den innehöll hufvudsakligen underrättelser från Stor
Britanniens och en del utländska hamnar, hvilket visar, aLt 
dess beskyddare hufvud;;akligen voro att söka bland köpmän
nen . "Lloyds N e w::;" upplefcle e.i mer än 2ti:e uumret, ty med 
detta nummer, som innehöll en mot mini~teren rigtad artikel, 
blef tidningen undertryckt. "Lloyds List" återigen delade icke 
sin olycklige föregångares öde. Tvärt om fortlefcle elen såsom 
en oberoemle tidning ända intill de senaste åren, då elen sarn
manslogs med the "Shipping Ga.zette". Endast en engelsk 
tidning, the "London Gazette"1 kan räkna sina anor så långt 
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tillbaka i tiden som "Lloyd';; List". Såsom ofvan angifvits 
började "Lloyd' o; L i o; t'' att ntgifvas l 72G, men af dess första 
nummer finnes intet i behåll. Mr Martin o;äger, att i the 
"Gentleman'o; l\Iagazine'' för Mars 17 40 refereras till "Mr Ba
ker, master of Lloyd';; coffee-house in Lombard Street", hvaraf 
framgår, att Edward Lloyd då sannolikt ej läng1;e fans i 
caf.eet. Det äldsta nummer af "Lloyrl's List.", som ännu finnes 
i behl'dl, är daterad t den 2 J an. 1740, samt innehåller en no
tis om, att tidningen hädanefter skulle utkomma hvarje Tis
dag och Fredag i stället för enelast en gång i veckan o;åsom 
förut varit fallet. 

Under de derefter följande 30 åren o;ammanfaller historien 
om ·• Lloyd' s List" med historien om Lloyd. Cafeet fortfur 
att vara elen plats der sjöförsäkringsrisker tecknades, och an
dra angelägenheter angående t-Jkeppsfarten uppgjordes, och der 
de färskaste och säkraste underrättelser angående densamma 
erhöllos, och tidningen var det tryckta organet för handels· 
och sjöfartsunderrättelser. Namnet "Lloyd's", hvarmed man 
först menade endast mötesplatsen, började snart att beteckna 
det sällskap och det arbete, som här sammanträffade, likväl 
ej så, att man kunde tala om en organiserad institution . 
"Lloyd's List" från denna tid innehåller noteringar å värde
papper, vexelkurser med kontinentens handelscentra, en tid
vatten~tabell af J oh n Flamsteed, samt i the "Marine List" far
tygs ankomst- och afgångstider från brittiska ·och utläwbka 
hamnar och slutligen händelser till sjös. Ett särskildt in
tresse får tidningen under perioden för det stora kriget mellan 
England samt Spanien och Frankrike, då ett stort antal far
tyg uppbringades af fiendernas kapare. Ett nummer för år 
1741 innehåller en förteckning på ej mindre än 12 fartyg, 
dem fienden tagit , hvilken förteckning uppgjorts af en tid
ningens speciele korrespondent, och h vilken man måste anse 
;;åsom en bland de förstft af Lloyds agenter. Efter krigets slut 
1745 finnes ingenting anrnärkningsvärdt i Lloyds historia 
förrän 1769, under hvilket år sällskapet Lloyd konstituerades. 
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Kriget hacle synbarligen ledt ~ill en hastig utveckling af 
sjöförsäkring::;väsendet och krigsri~kerua hade i hög grad upp
drifvit de härför använda kapitalens storlek. Spänniugens 
och de höga premiernas tid, åtföljda i somliga fall af stor 
vinst, i andra af stora förluster, var nu öfver, men en del 
äfventyrsälskande själar kunde ej förmå sig att återgå till ·ett 
;;undt affärslif. Detta ledde till svindleri i försäkringar. Så
lunda fick man ofta bevittna, huru risker tecknades i någon 
offentlig persons, som var mycket sjuk, lif, eller som af nå
g'On annan anledning hotades af en snar död. Ett annat om
tyckt sätt var att söka försäkring för en plats, som var i 
fara att falla i fiendehand, men der försäkriugstagaren fak· 
tiskt icke hade någon egendom att förlora . Lloyd:; cafe var 
tillgängligt för alla, och följaktligen bedrefvos de::;sa mindre 
hedrande affärer vid sidan af de vanliga, till de:;:; slutligen 
skandalen blef alltför uppenbar, da ett antal framstående köp
män. samlades och förvisade des·sa spelare från lokalen, eme
dan de vanärade platsen och hindrade hederliga affärers af

slutande. 
De personer, som salnnda samlades der, voro af två slag, 

köpmän och assuradörer. Häraf synes framgå, att sättet för 
sjöförsäkringars ingående redan då antagit den form, 'som 
bibehållits ända till våra dagar, d. v. s. att risken delades af 
flere försäkringsgifvare, och att hvarje person på policen skref 
under sitt namn och den summa, för hvilken han var ansva
rig. Då sällskapet Lloyd sålunda 1769 bildades, bestämdes 
det, att enelast sådana personer skulle få inträda i sällstapet, 
som allmänt ansågos såsom hederliga köpmän. t;ällskapet 
inköpte äfven tidningen "Lloy d's List". Ar 1770 flyttade 
sällskapet sin lokal till Pope's Head Alley, som äfven fick 
namnet "New Lloyd's coffee-house", och äfven några få num
mer af tidningen bära titeln "Ne''' Lloyd's List". A.fveu 
denna lokal Eynes ha varit olämplig för sällskapets arbeten, 
ty redan 1771 sammanträdde 79 assuradörer och öfverens
kommo att garantera 100 f. hvardera för att bygga en ny 
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lokal. Sedan flera olämpliga för::;lag till byggnad framkom

m i t, hyrde :::~ällskapet från Mar:::~ mån au 177 4 en pa:::~sande l u

kal en trappa upp i kungliga börsen mot en årlig hyra af 

:f 180. Institutionen gick fortfarande under namn af "N e w 

Lloyd's coffe-honse", och styrelsen öfverlemnade tillsynen öf

ver lokalen till värden på r1et gamla cafeet. De 79 garan

terna blefvo s~lnncla <1e först.a "subscribers" och ar:.;afgiften 

be,;tämcles till 20 :f, hvarjemte en fi ·n·teckning på "the sub

scribers" alltid skulle hänga i det största af sällskapets rum, 

som derför kallades "subscribers room". Vi finna sålunda, att 

t>ällskapets styrelse egde tillräcklig magt att förhindra, att 

lokalen användes för svindlerier, och llell vidtog äfven mått 

och steg, som fullständigt utrotade det onda. 

Genom denna korta historik hafva konturerna af sällska

pet Lloyd blitvit tecknade. Lloyd är ett sällskap af affärs

män, 30m äro särskildt intresserade i sjöförsäkring, och lwars 

ändamål är att hålla den 1okal, der affärerna af;:;lntas, att 

nrdna alla handlingar och att anskaffa alla underrättelser. 

Till dessa senare inräknas i första hand att skaffa underrät

telser angående sjelfva fartyget och i andra hand angåelllle 

dess rörelser. Umler en längrR tid sysslade sälblmpet med 

anskaffande af underrättelser af båda dessa slag, men senare 

bildade rnedlemrnarne en särskild association för anskaffande 

af underrättelser om fartygens egenskaper och allmänna till

stånd. Denna association fir känd under namnet "Lloyd'::; 

Register". 
Från ticlen för bildandet af Lloyd till 1871 hafva inga 

väsentliga förändringar egt rum i ;,;ällskapets stadgar eller ar

bets::;ätt, men detta år konsoliderades sällska.pet genum en 

parlamentsakt. Inför en kunglig kommission aflacle Lloyds 

::;ekreterare 1873 ungefär följande berättelse angående sällska

pet: "Det finnes 2 klasser medlemmar, deb för::;äkringsgif

vancle, de b icke försäkringsgitvan<le. (l A pr il 189l funnos 

600 medlemmar af första kategorien och 150 af deu andra. ) 

Sällskapets styrelse tillsättes bland dessa två klasser, och de 
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ensamt ega rösträtt vid de årliga sammanträdena och firo 

ensamma att ause såsom medlemmar af sälbliapeL och kunna 

e.i utan Llom och rausalming_ beröfvas sitt medlemskap. Det 

finne s äfven en tredje klass, s. k. extra medlemmar, som be

tecknas med ordet "annnal subscribers". De ha f va i affärs

ändamål tillträde till sällskapets lokal, men hafva ingen röst

rätt och en enkel anmärkning mot dem från styrelsens sida 

ändar deras existens i sällskapet med den perio<1, tör hvilkeu 

de betalt afgift. (l April 1891 funnos 470 sådaua medlem

mar. ) 
Ingen får afsluta en försäkring i Lloyd, med mindre 

han är antingen "member" eller "subscriber" i sällskapet, så

vida det ej sker genom en qvalificerad skeppsmäklare. Om icke 

en sådan institution, som Lloyds existerade, skulle utfärdandet 

af policer erbjuda m fin g a praktiska svårigheter, allelensLund 

så många försäkringsgifvare erfordras. 
Låt oss nu vända oss till Lloyds agenter. Lloyds agen

ter äro vanligen köpmän, hvilkas arbete för Lloyd består i 

att till hufvndq Yarteret insända underrättelser angåendA far

tygen. De mottaga fiir detta arbete hvarken lön eller ;:;port

lBr, men den ställning, som denna befattning gifver en affärs· 

man, gör, att dessa platser äro myd:et eftersökta. I hvarje 

hamn af betydelse i vedden finnes en sådan Lloyd,.; agent. 

I den lista, som i år publicerats, finnas upptagna nära l ,000 

namn på agenter och underagenter sålunda fördelade: t:\tor

Britannien och Irland 376; öfriga Europa 40-!; Afrika 103; 

Asien 106; Amerika 267 samt i Australien och Oceanien t!9. 

Agentens pligt är att, då fartyg går förloraJ t, eller nå

gon annan olyckHhändelse till sjös inträffar, telegrafiskt rap

portera detta till Lloy<l eller om telegraf e.i finueH, utfura 

samma uppdrag på möjligast snabba sätt. Um1er krig eller 

då krig före;:;tår, skall han telegrafiskt unllerrätta Lloyd om 

örlogsfartyg,., och kapares rörelser, Jå <let synes ,.,annolikt, 

att dessa äro rigtade mot hanJelsfartyg. Vidare skall han 

underrätta Lloyd, om fartyg,., ankomst, eller afgång, samt när 
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fartyg signalerat med land och slutligen , om fartyg och last 

ankommit i skadadt ::;kick jemte öfver hufvud taget allt, ::;om 

kan beröra a::;::;ura<lörernas intressen. I händeh-e af ::;kepp::;

brott, då det ej finnes någon: som tager hand om egendomen, 

skall han göra h vad, som synes honom bäst för att skydda 

egarnes intressen samt begära instruktion af intressenterna. 

Allt detta har Lloyd::; agent att göra, utan att han der

för atn,iuter någon ersättning: men då han l!allCllar på grund 

af personliga intressen, är han berättigad att uppbär:::. ersätt

ning för ::;in a tjenster direkt från den person, för h vilken han 

arbetar, men han får ej begära öfverclrifven er::;ättning. Det 

förhållandet, att en atfår::;man på en plat::; har ett ::;å godt an

seende, att det qvalificerar honom att blifva agent för Lloyd , 

gör att han blifver anlitad och det anses inom elen kommer

sieJa verlden såsom en afg,iord fördel, att en ::;ådan mans bi

::;tånd ::;tår att erhålla. H vad beträtfar sportlernas belopp har 

Lloyd uppgjort en taxa att lända till eft.errättelsc, och i hän

clebe af olika åsigter angående er:;äLtningens belopp, vädjas 

till sälbkapet, hvars dom är bindande och :;lutlig· En far

tygsbefälhafvare, som befinner sig i hamn, der rederiet e.i 

eger någon ::;är::;kilcl agent, begifver ::;ig derf(ir vid ::;vårigheter 

till Lloyds agent, som han vet vara en vederhäftig affärs

man. Med hänsyn till ::;jelfva fartyget, är ag·enten genom :;in 

instruktion bunden aLt gt>ra allt hvad !1an kan för att för

hindra, att det kondemneras, hvarvid han har att taga hän

syn till den engelska sjölagens ledande prineip, enligt h vi! k en 

ett fartyg enelast i det fall ma anses alldele::; förloraclt, när 

cless i::;tånclsättamle skulle kr~lfva ett ödanJe med penningar. 

Om ett fartyg kondemneras, är det agentens pligt att :;e till, 

huruvida detta .i någon mån berott på fartygets dåliga till

stånd. För att kunna komma till något re:mltat i detta hän

seende, är agenten bemyndigad att ut::;e en besigtningsman, 

och om en "Lloyd's Registers" besigtningsman finnes att till

gå, ::;kall han använda denne. Om besigtning på lasten är 

nödvändig, skall han, om han eger den derför nödvändiga 
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varukännedomeu, sjelf leda denna, hvarom icke skall han 

tillsätta eu besigtHing:;mau, som eger s[tdan kännedom. Om 

Jet befinue:; uöJvämligt att sälja skaLlad last för att erl1ålla 

penningar till reparationskostnadema eller af annat skäl, så 

har han full ledning af sin iustrnktion, huru han skall handla 

i skepps- eller lastegarens intresse. Det är tydligt, att ut

nämnanclet af agenter och öfvervakanclet af deras arbeten är 

af :;tor vigt, och för detta ändamål är en särskild afdelning 

npprättad, the "Agency Uommittee". När en agentur . är le

dig: kungör kommitteen Llensamms. till återbesättande, hvar

vid ansökningar inlemnas från de förnämsta köpmännen i den 

hamn, der vakansen förefinnes. The "Agency Committee" pröf

va r ansökningshandlin game och tillsil t ter agenten. 

SammansäLtningen af the "Agency Committee" v1sar oss 

en ny sida af Lloyd med hänsyn till sjöförsäkring. Lloyd 

stiftades genom och ur::;prungligen för de pr i va ta assuradö

rernas beqvämlighet. Sjöförsäkringsrörelsen var för 100 år 

sedan nästan helt och hållet i händerna på denna klass, men 

så iir icke nu förhidlandet. Likväl fnnnos vid den ticlen 

tvenne bolag i denna aff~ir: "London Assurance Corporation" 

och "lloyal Exchange Assurance Corporation". De införlif

vades genom en särskild Parlamentsakt af 1720 och i enlig

het med tid~audan gafs ~tt dem affärsmonopoL Salunda var 

sjöförsäkringsröreben under många år inskränkt till de pri

vata assuradörerna och dessa båda bolag. I början af detta 

århundrade, då flere privata a::;suradörer på krigsrisker gjort 

ofantliga vinster, började förh[dlandet tilldraga sig mera upp

märksamhet, och ansträngningar gjordes att söka bryta mo

nopolet. "The Globe Insurance Company" tog ledningen af 

rörelsen, men misslyckade::;. Ett senare försök af ett anuat 

bolag strandade mot en interpellation i frågan i Parlamentet, 

hvilken visade hum ofantligt litet af rörelseu, som på 1let 

hela taget låg i händerna på tle bt1cla gynnade bolagen. Stäm

pelskatten på sji'lförsäkringar ingick nämligen 1809 med l 

318,000 från de enskilda assuradörerna, under det att bolagen 
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enelast hade if 13,000 att betala. Monopolet fortfor sålunda 

att vara gällande ända till 18:2G. t\edan denna tid hafva de 

båda systemen pågått och utvecklats vid sidan af hvarandra. 

Lloyd är fortfarande de enskilda assuradörernas tillhåll, äfven 

om en stor del af dess krafter disponeras af bolagen. I en 

Parlamentsakt af 1871 inflikades s~Lrskilda bestämmelser för 

samarbetet mellan bolagen och Lloyds medlemmar merl hän

syn till agenterna. 'rhe "Agency Oommittee'' bestar för när

varande af 18 medlemmar, af hvilka för närvara~1de endast 7 

clirekt representera Lloyd. I samma "Agency Committee" 

reprt'lf;enteras sjöförsäkringsbolagen af 7 medlemmar, 2 meJ

lemmar representera the "General Shipowners Society", nnder 

det att 3 representera assuradörer från provinsiela eller kolo

nia1ft associationer. 

Det stora antalet agenter har under lång tid varit elen 

egentliga källan för erhållan(le af nndenättelset· ang:te11tlf' 

fartygens rörelser, men under senare år har man ansett det 

nödvändigt att fullständiga dessa underrättelser genom upp

rättande af signalstationer. För närvaninde finnas 44 signal

stationer under Lloyds kontroll, af hvilka 30 ligga på cle 

Brittiska öarn:t. De öfriga ligga kringströdda vid verldshan

delns hnfvndvägar: Helgoland, Gibraltar, Malta, Bosphoren, 

Kertch, Port Sa'id, Suez, Perim, Aden, Madeira, Tenerife, 

Ascension, S:t Helena, Montserrat (\Vest-Indien). 

f ett afseende tilldrager sig Lloyd särskild uppmärkRam

het, nämligen genom sin förteckning på försenade och sak

nade fartyg. Det är naturligen af stor vigt, att man h varl 

de senare angttr fDrfar synnerligen försigtigt, och vi skola 

här se till hvilka åtgärder man vidtager, innan man uppta

ger fartyget blaml de saknade. Anmälan om att fartyget 

salmas göres af en intresserad, som måste vara autingen 

"member" eller "snbscriber" i Lloyd. Anmälan styrkes af 

egaren~ nppgilt, att han oj hört något om farl;yget, sedan 

det seglad11, hvar,iP.mtA siVlana nurl81TiLtJ,elser skola bifov.as, 

som kunna hafva afs~:~ende på dess säkerhet. På Onsdag, då 
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the "Commit.tee of Lloyds" har sammanträde, tagas alla om

ständigheter i öfvervägande, tiden som Llet varit ute, farty

gets egen~kaper, de farvatten, i hvilka det varit anväudt o. 

s. v., och derefter bestämmer kommitteen, att det under en 

veckas tid skall offentliggöras att fartyget saknas, på det att 

personer, som möjligen ega någon kännechm om fartygets vi

ste lseort härom skola knnna göra anmitlan. Göres ingen sådan 

anmälan, upptages fartyget följamle vecka på listan öf\·er sak

nade fartyg. 
Hos Lloyd föres äfven i "Oaptains Register" on merit

förteckning öfver fartygsbefälhafvarne, utvisande hvilka far

tyg, som de hafva fiirt samt andra enskil!lheter, som knuna 

vara af intresse. 
Man ser sålunda, att Lloyd har synnerligen goda förut

sättningar för att erhålla nnderrättelser om fartygen. Ehnrn 

dessa med mycket besvär anskaffatie underrättelser egentligen 

äro afsedua för sälblmpets medlemmar, är sällsimpet mycket 

bererlvilligt att tillhandagå med upplysningar och särskilot 

åt dem, som hafva intresse för de sjöfarandes egna personer. 

För dessa är ett särs];;ildt rum inrättaclt., och utan kostnad 

för den hågande gör man sig mycket besvär att söka reda 

på, h vad som många gånger med ängslan efterforskas. 

Vi hafva nu sett huru;;om Lloyds verksamhet, så små

ningom utvidgades för att kunna motsvara 1lc alltjemt växande 

anspri\ k en. En gren af dess verkRamhet var den redan an

tydda, som afsi\g inhemtandet af unelerrättelser rörande farty

gens beskaffenhet. 
Ursprungligen inskränkte sig underrättelserna till farty_ 

gets rörelser och syssel~ättning samt de olyckor, af hvilka 

clPt drabbades, men i !len mån lörfläkringsrörelsen ntviclgalles, 

blefyo dessa uppgifter alltför knapphändiga och otillräckliga. 

Inom Lloyd npprättarles (1erför en särskiltl afdelning, som 

till trycket befordra1le "Lloy(J',.; Register of shipping", hvilket. 

började nLknm ma 17f-i0. DP-Lta Register innehöll ganska många 

vigtiga underrättelser, såsom kapteuens och egarens namn 
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samt de hamnar, mellan hvilka fartyget vanligen underhöll 

fiirbindelse, villare fartygets tontal, som uppgafs i runda tal, 

besättningens antal, antal kanoner samt hufvudLlragen af far

tygets byggnadssätt i så måtto, att man fick veta, om det 

hade ett, två eller t.re däck. De vigtigaste underrättelserna 

för försäkringsgifvare, som äfven innehållas i Registret, Yoro 

dock plats och tid för fartygets byggnad samt fartygets all

männa tillstånd. Registret utgafs hvart tredje år, och farty

gens tillstånd under andra och tredje året ifyldes synbarligen 

för ha11d. Fartygen klassificerades såvi:il i dessa äldre upp

lagor som i de nu varande med särskilda bokstäfver för s krof

vet och särskilda för utrustningen. Sålunda betecknades skrof

vetq olika tillstånd af bokstMverna A. E. l. O och U, nn

rler det att G = good, M = middling och B = bad hade 

af-;eende på ut.rustningen. 
Smiirre förändri11gar viLltogos under årens lopp i re!]ige

ringen af Registret, så t. ex. i dE>n upplaga, som utkom 1775, 

der kolnmnen för besättningens antal var utbytt mot en ko

lnmn för fartygets djupgående vid full last, men år 1797 virl

togos sii stora förändringar i fartygens klassificering, att detta 

gaf anledning till att år 1799 '"l' h e New Hegister Book of 

Shipping" började utgifvas af "a Society of Merchants, Ship

owners and U nderwriters". Anledningen till denna schism 

var, att i det äldre Registret alltför stort afseende fästes vid, 

h var fartyget var bygd t. t:lå t. ex. kunde ett i London bygd t. 

fartyg få behålla första klass för en tid af tretton år, under 

det att ett annat, bygdt i någon af de norra hamnarna, enda~t 

fick bibehålla sin klass i åtta år. Skälet, till att så var förhål

landet, var att Londonfartygen vid dem1a tid betalades bättre, 

hvarför bättre materialier kunde användas i dem, än i fartyg 

bygcla på andra platser. Skilnaden mellan rlessa och andra 

farty~ torde !lock ej hafva varit så stor, som relationen mel

lan talen 13 och 8. Detta nya Register, som på grnnrl af 

sitt band fick namnet rlen "Röda Boken", R!.o•l seelan vid si-
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dan af den äldre, elen s. k. "Gröna Boken" under många år, 

utan att man egentligen kan säga, att det system, som till

lämpades i den nya boken egde något nämnvärdt företräde • 

framför det äldre. 
Sannolikt hade besigtningsmän för utarbetande af det 

äldre registret redan tidigt tillsatts, ehuru ingenting derom 

nämnes i registret förrän år 1781, då det talas om utnämnan

det af en besigtningsman i London. Då elen "Röda Boken" 

kom till stånd, hade elen "Gröna Boken" redan 22 besigtnings

män i Storbritanniens hamnar. Märkvärdigt nog tunnos då 

besigtningsmän på sådana obetydli~a platser som Exmouth 

och Topsham,_ under det att sådana saknades i Glasgow och 

på hela kuststräckan mellan Hull och Leith. Den "Röda 

Boken" tillsatte genast besigtningsmän i N ewcastle, Shields 

och Sunderland. 
Den engelska handelsflottan var, ännu vid början af detta 

århundrade jemförelsevis ringa, och det visade sig snart svårt 

att hålla fullt kompetente besigtningsmän för hvardera boken. 

Som en följd häraf vanns icke önskad utveckling uti systemet 

för inhemtancle af underrättelser, och en opinion för åter

förening af de båda böckerna började träda fram. En gemen

sam kommitte tillsattes derför. År 1834 utsläppte denna re

sultatet af sitt arbete under namn af "Lloyd's Register ot 

British and Foreign Shipping", som innehöll namnen på alla 

i St.orbritannien registrerade fartyg af mera än 50 ton regi

ster, vare sig att dessa fartyg voro klassificerade eller ej. 

Vid samma tid konstituerades äfven den nämnd, som skulle 

hafva vård om och tillse kompletteringen af Lloyds Register. 

Denna nämnd bestod af 8 köpmän, valda af den ofvannärnnda 

kommitteen, 8 fartygsegare, valda af ''the Committee of the 

General Shipowners Society", och 8 assuradörer, valda af 

"the Committee of Lloyd's". Ordföranden i Lloyd och ord

föranden i General Shipowner\; Society voro sjelfskrifne med

lemmar. Andra upplagan af Lloyds Register utkom 1838 

och innehåller endast namnen på klassificerade fartyg. Far-
'l'idsl.T. 'i sjöv. 1892 2G 



~ 37()-

tygen delades här i fyra klasser: l:a klassen utmärktes af 

f A h · l ·· 11 f tyg som ännu e.J· U])pnått den boksta ven oc mne 10 ar, , 
f1J c1 ersgräns, inom hvilken de ansågos fullgoda. ~ ~-eteck
nade en lägre afdelning af l :a klassens fartyg; luthorande 
fartyg ansågos fullt dugliga för transporten af torra och öm
tålio·a varor. 2:a klassens fartyg betecknades med bokstafven b 

E och omfattade fartyg, som kunde användas på alla resor 
med last af sådana varor, som ej lätt voro utsatta tör sjö
skada. 3:e klassens fartyg, endast användbara för korta re
sor (ej utom Europa) med last af varor ej känsliga för sjiJ-
skada, betecknades med bokstafven l. 

Fartyg tillhörande dessa senare 2 klassser förekomma 
mycket sällan, så att man i verkligheten kan säga att JE, eller 
den s. k. svarta diphtongen, är den lägsta klass af träfartyg, 
som förekommer. 

I våra dagar gälla följande regler för träfartygs klassifi-
cering. A -klassen består af nya eller fullständigt reparerade 
och på den grund sasorr1 nya betraktade fartyg. Nya far_tyg 
måste för att komma in i denna klass undergå 3 särskilda 
besigtningar vid bestämda perioder under byggets fortgående. 
Äro de återigen tillgängliga för inspektion under hela bygg-
nadstiden, utmärkes detta särskild t med en +, som säJund a 
utmärker. att de äro bygda under särskild kontroll. Klass 
A gifves. till nya fartyg för ett antal år, beroende på en del 
förhållanden, för h vilka närmare redogöres här nedan. Sedan 
denna tidsgräns är uppnådd, kan fartyget, såvida det god
kännes i någon af vissa bestämda besigtningar, ·- ännu ~nl 
tid få tillhöra samma klass för ett antal år, som dock allt1c 
blifver mindre, än i den första perioden. Vid hvilken tidpunkt 
som helst kan äfven ett fartyg efter en genomgången grund
lig besigtning repareras till återbekommande at A-klass fö_r 
en bestämd del af den ursprungliga A-klassperioden. Regt
stret innehåller sålunda alltid jemte fartygets klass äfven upp
gift, om det är s. k. "original", "continued" eller "restored" 

--:m--

k1ass, samt tiden för periodens början och slut. Fartyg, som 
erhållit klass för 6 år och mera måste efter halfva tidens för
lopp undergå den s. k. "half-time survey"; fijrsnmmas detta, 
är deras klass förverkad. Anmärkning om denna besigtnings 
unelergående införes i Registret. H vad ofvan sagts har en
dast afseende på fartygets skrof, men äfven utrustningen är 
föremål för besigtning, och om denna befinnes tillfredsstäl
lande, sättes sifiran l efter klassen. Om man sålunda i Re
gistret läser A l + 12 yrs , så menas dermed, att fartyget 
har högsta klass, är bygdt under särskild kontroll, att klassen 
är gifven för 12 år, samt att utrustningen är i goch skick. 

2:a klassens fartyg i det nu varande registret betecknas af 
bokstafven A, tryckt i rödt. Fartyg tillhörande röda - A
klassen anses i allmänhet lämpliga till transport af torra va
ror och sådant gods, som är lätt utsatt för sjöskada. 

Tredje klassens fartyg betecknas med den "svarta rliph-
tougen" ..LE och till denna klass höra fartyg, som anses lämp
liga att under korta resor transportera torra varor och för sjti
skada lätt utsatt gods. För närvarande är det endast hel t f~\ 
fartyg, som tillhöra denna klass. 

En fjerde klass fartyg betecknade med E finnes visserli
gen men är praktiskt sedt oanvändbar. 

För att så mycket som möjligt åstadkomma enighet i prin
ciper vid besigtning af fartygen, utgifver Lloycl's Register år
ligen en bok med titel "Rules foi' the ConsLruction and Clas
sification of Vessels" innehållande noggranna detaljbestämmel
ser för fartygsbyggnader och besigtningar. 

Längden af den period, som ett fartyg får tillhöra A
klassen, är beroende på det träslag, som är an vänd t vid byg
gandet af fartyget. Den längsta tiden är 16 år och gifves åt 
fartyg, som helt. och hållet äro bygda af teak, under det att 
12 år gifns åt fartyg, bygda af de bättre eksorterna och vissa 
tropiska träslag. Från dessa aftager åldersgränsen ända ned 
till 4 år för de sämre fnrusorterna. Vissa detaljer i bygg
nadssättet hafva äfven inflytande l. detta afseende. 
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Då man besinnar det stora antal besigtningsmän, öfver 
hvilka Lloyd's Register disponerar, märker man, huru det gått 
framåt. I Storbritannien utföres nä~tan allt arbete af aflönade 
besigtningsmän, som använda hela sin tid i sällskapets tjenst. 
Utom Storbritannien återigen äro viikoren olika, och såsom 
regel kan man säga, att besigtningsmännen clerjemte hafva 
någonannan sysselsättning, och att deras ersättning utgår i form 
af sportler. För närvarande finnes det 65 besigtningsmän på 
Europeiska kontinenten, 22 i Amerika, 8 i Afrika och 13 i 
Australien. 

H vad här ofvan angifvits har enelast afseende på träfartyg, 
men äfven jern- och stålfartyg klassificeras hos Lloyd. .Många 
olika meningar angående sättet och grunden för dessa fartygs 
klassificering ha gjort sig gällande, men tili vinnande af ut
rymme nämna vi här endast de grunder, som ännu ega giltig
het samt dem, som nu tillämpas. 

År 1863 ansågs att ett jernfartygs varaktighet var bero
ende endast på huru sidan hölls, h vadan man ansåg olämpligt att 
klassificera dem för någon viss tidslängd. Såsom följd häraf 

indelades fartygen i 3 klasser A, ·~, ~,af h vilka de två för
sta afdelningarna omfattade fartyg, som bygts i enlighet med 
Lloyds regler, och den senare afdelningen innefattade fartyg, 
som, ehuru ej bygda enligt reglerna, dock erhållit klass. Dessa 
fartyg äro underkastade periodiskt återkommande besigtnin
gar o.:;h de fartyg, som sålunda klassificerats, behålla sin klass 
ända till närvarande tid. 

År 1862 började återigen ett nytt register, "Liverpool 
Unclerwrite1·s' Registry for Iron Ships", att konkurrera med 
Lloyds Register. Uneler en lång period var striden mellan 
de båda sällska pen ganska skarp, till dess s l u tJigen 1885 det 
nya sällskapet gick upp i det gamla, dock med viikor att 
alla i Liverpool-Registret klassificerade fartyg skulle med 
oförändrade vitkor inkomma i Lloycl's Register. Ända intill 
de senare åren af sin tillvaro använde Liverpool-Registret 
klass för ett visst antal år för jernfart,yg, men före förenin-

<i 
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gen med Lloyd hade detta sätt frångåtts, och i:;tället använde:; 

Al*, Al och A för att beteckna 3 olika klasser jernfartyg. 
De fartyg, som bygts i enlighet med sällskapets regler fingo 
sin klass tryckt med röd t, el j est med svart. I följd af öfver
en:;kommelsen mellan båda sällskapen återfinnas i Lloyds Re
gi,ter dessa klassmärken från Liverpool-Registrets tid. 

N n återstår endast att tala om den <'is ta ändring i be
teckningsättet, som vidtagits inom Lloyd. l!-,ör jernfartyg 
an vändes tre beteckningssätt 100 Al, 90 A och 80 A, 

af hvilka de två senare beteckna, att tunnare plåt är an
vänd vid byggandet Härtill kommer äfven beteckningen med 

l, som betyder att utrustningen är god, och +, som beteck
nar, att fartyget är bygdt under särskild kontroll. 2:a och 
3:e klassens fartyg börja blifva allt mera sällsynta, och nu
mera torde det vara ov<)nligt, att ett fartyg bygges till er
hållande af annat än l :a kl. Efter klassmärket finnes för en 
del fartyg vidfogade orden: "Spar Dec k". Detta betecknar, 
att fartyget ifråga ej kan lastas så djupt, och att det är af 
lättare konstruktion, än ett normalt fartyg, särskildt med hän
syn till öfra däck. En annan klass fartyg, som under "the 
main deck" äro af samma konstruktion, som de nyss nämnda 
:;par deck-fartygen, men som derofvan äro af betydligt sva
O'are by()'()' n ad betecknas i Registret med orden "Awning 
b bb ' 

Deck". I vissa fall äro en del jern- och stålfartyg klassifice-
rade endast för viss trade. Sålunda får man se fartyg ldas
si:ficerade "for towing purposes", "for r i ve r purposes", for 
cross channel employment", o. s. v. 

År 1870 utgaf Lloyd bestämmelser för relationerna mel
lan ett jernfartygs storlek och grafleken af de materialier, 
af hvilka fartyget borde bygga:; för att erhålla viss klass. 
Emellertid, alltsedan 1880, då stål alltmera började uttränga 
jern såsom byggnadsmaterial, har Lloyd medgifvit en re
duktion af 20 proc. i de af denna tabell angifna mått, såvida 
stål användes :;åsom byggnadsmaterial. Detta återigen har 
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medfört den förändringen, att man numera i England valsar 

:;tålplåtar i tjugandelar af en inch i ::;ti:illet för i sextondelar 

så::;om förut var fallet. Detta är tillkommet, på det att man 

:;kulle tillfullo kunna tillgodogöra ::;ig elen af Lloyd medgifna 

reduktionen i plåtens tjocklek. 1839-års upplaga af Lloyd's 

Regi::;ter innehiller utom annat fullständiga reder för by"'-
"' b 

gandet af stålfartyg. 
Ar 1873 började Lloyd':; Register äfven att systematiskt 

be::;igtiga ångfartygs pannor och maskiner. Denna del af säll

::;kapets verksamhet har naturligtvis vuxit i betydelse ilr för 

år, och regler för be::;igtning och konstruktion af pannor och 

ma::;kiuer innehållas i den för detta ändarnål årligen utkom
mande boke;1, som. nu vuxit till en ganska diger volym. 

Årligen vid yacht-saisongens början utgifver äfven Lloy(l 

sitt år 1873 började "Lloyd'::; Yacht Hegister and Rules". 

"Lloyd's Register", stiftatlt i privat ända. mål, har under 

deceuniernas lopp allt mera vunnit i betydebe och genom par

lamentsbeslut blifvit en legal myndighet vid besigtigandet at 

ankare och kettingar samt genom "Load-Line-Act" af år lt:;HO 

äfven med hänsyn till bestämmandet af det maximidjup, h var
till ett fartyg må lastas. 

Om strålkastare med parabolspegeL 

Som bekant till verkar Sulmckert et Comp. i N ilrnberg 

sLrålh:astare med paraLolisk spegel och horisontela h:ol. lYfeLl 

dem1a spegel har man lyckat:; i clet n~Lrmaste upphäfva de ulä

geuheter, :;om vidlåda Mangins sferiska spegel, och genom 

nämnda fördelaktiga ställning hos kolen samt spegelns form, 

tillgodogör man den från positiva kolets krater utstrålade ljus-
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mängden på ett ,;ätt, :;om betydligt ökar denna spegel::; värde 

j e m förd med andra ,;peglar. 
Siemens et Halske i Berlin till verka äfveu paraboli::;ka 

speglar, men dessa äro ej såsom Schuckerts gjutna i ett stycke, 

utan sammansättas af flere sferiskt slipade zoner med stor krök

ningsradie, hvilka zoner sedan sammansättas till en yta af i 

det närmaste parabolisk form . Den effekt och den noggrann

het i reflexion, som Schuckerts sp8gel lemnar, torde dock ej 

kmma uppnås af denna reflektor. 
J ernförande försök öfver effekten hos Schuckerts och Man

gins speglar hafva utförts inom flere mariner, och nyligen 

hafva särdeles noggranna fotometriska mätningar verkstälts i 

Pola i akt och mening att utröna, hvilket af de båda söklju

sen (strålkastarne) som bäst tillgodogör en gifven ljuskälla, 

och har parabolspegeln dervid visat sig vida öfverläg.;en. 

Nämnda försök äro nyligen offentliggjorda i tidskriften "I11it

theilungen ans tlem Gebiete des Seewesens", h varföre de ej 

här torde behöfva upprepas. 
Genom att i olika rigtningar mäta intensiteten ho:; det 

lj ns, som utstrålar från positiva och negativa kolen af en 

elektrisk båglampa har man funnit att intensiteten kan visa:; 

genom en kurva af ungefär det utseende, som visas af figu

ren I. Enligt nämnda figur skulle intensiteten vid 40" in

talbvinkel uttryckas genom talet 49 - vid 60" infallsvinkel 

genom talet 83 - vid 80" med 99 - vid 100" med \)f> - vid 

120" med 81 - vid 1401' med 63 o. s. v. Under en infalls

vinkel af c:a 9011 tY intensiteten störst. Talen 49, 83 etc. fås 

direkt af figuren genom att mäta afståndet från kratern, k, 

till de punkter, p, i hvilka kurvan skär 20"-linien (vid 40" 

infallsvinkel) 30"-linien (vid 60" infallsvinkel), etc. Dessa tal 

uttrycka icke absoluta värden. Vore kurvan upprättad i :;å

dan :;kala att l mm. motsvarade 100 normalljL1s, så skulle 

intensiteten af de strålar, h vilka med spegelns axel bilda 20", 

eller enligt det uttryckssätt, som i denna uppsats blifvit an

vändt: intensiteten vid 40" infallsvinkel, vara 4,900 normal-
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ljus, vid 60° infallsvinkel 8,300 n. lj. etc. Sättes en parabol
spegel bakom ljuskällan på ett sådant afstånd att kratern hos 
positiva kolet kommer att ligga i spegelns brännpunkt, sa 
reflekteras strålame i det närmaste parallelt med spegelns 
axel, visserligen icke alldeles parallelt, emedan på grund af 
kraterns yta den utgående strållmi p p an erhåller formen af 
en stympad kon med ungefär 3" toppvinkeL Vi skola fram
deles se, hvilken fördel denna strålknippar..s form medför. 

Spegelns verksammaste yta ligger icke som man vid för
sta påseendet skulle kunna tycka der, hvarest intensiteten är 
::;törst, d. v. s. under en infallsvinkel af c:a 90", utan i följd 
af dess paraboloicliska form kommer nämnda yta att ligga 
emellan toO" och 104°. I figur I må ABCD beteckna inten
sitetskurvan och f( I) den å kurvan uttagna intensiteten un
der en viss vinkel, hvilken intensitet utstrålas mot ett ytele
rnent, Ll, af spegeln. 1· = ytelementets afståncl från spegelns 
axel och l = dess afståncl från ljuskällan, som befinner sig i 
brännpunkten. Den ljusmängd, som faller på motsvarande 
spegelzon kan i det närmaste uttryckas genom förhållandet 

f (J). 2 n r. L1 l' d r · k dl 
--'-----'----olc-'- en 1gt en 10tometns a grun ag) som säger 

att den ljusmängd q, som af en ljuskälla med intensiteten I 
i vinkelrät rigtning utsändes mot en yta j, belägen på af-

ståndet r ifrån nämnda ljuskälla är = I. ,f. Räknar man 
J' 

enligt figur I ut ljusmängden för olika infallsvinklar, så fin
ner man t. ex. att vid halfva infallsvinkeln mellan '20 och 

30° är 1· .. , 6'5. 2 ~,. 18· '7.5 30 Vid halfva .JU::;mangcten q = 
43

, = . 

infallsvinkeln mellan 30" och 40" är q = 61 o. s. v. Nämnda 

förhållande f (I). 2/" r. Li är för parabolspegeln med harizon

tallampan i stigande intill en ungefär mellan 100 och 104" 
liggande infallsvinkel) der den på spegeln fallande ljusmäng
den är störst. Utöfver nämnda infallsvinkel aftager ljusmäng-
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elen långsamt intill 120° och derpå hastigt. I följd härutaf 
till verkar schnekert i allmänhet sina parabolspeglar med en 

öppningsvinkel af ungefär 124°. 
Vi öfvergå nu till betydelsen af en strålkastares s. k. 

lysvinkeL Skall man med sökljus under kortare tid under
söka horisonten eller en del deraf, så måste strålknippan på 
en g,ång belysa en större yta, på det att de föremål, som lju
set träffar) så länge må belysas, att iakttagarens öga må hafva 
tid fl.tt under apparatens fortsatta horisonteJa vridning godt 
kunna sigta nämnda föremål. Strållmippan bör alltså icke 
vara af cylindrisk form, utan fastmera utgöra en spetsig kon 
(spetsen bakom strålkastaren), hvars vinkel ej bör understiga 

ett visst minimum. 
Den undre gräns, vid hvilken det är möjligt att utan 

alltför stor svårighet kunna uppsöka föremål vid hori::;onten 
torde bestämmas af en toppvinkel hos stråikonen = P 30'. 
Föreligger till exempel den uppgiften att halfva horisonten 
skall afsynas på l minut, så bliiver härvid ett föremål blott 

180" 60' 
under 1 / 2 sekund belyst (ty P,o = X' . ·. X = 

1
/ 2 sekund). 

Iakttagaren måste i detta fall vara väl öfvad och han måste 
mycket noga känna terrängen, om han under så kort belys
ning skall kunna igenkänna deri befintliga föremål. 

Hans uppgift underlättas betydligt om lysvinkeln försto
ras. Vid 3" lysvinkel skulle ett fält af dubbel utsträckning 

belysas. 
Att öka lysvinkeln utöfver 3° 30' är ej rådligt, emedan 

dervid (på grund af det belysta fältets samticliga utvidgning 
i vertikalled) elen närbelägna terrängen ock belyses och deri
genom iakttagandet af ett enstaka föremål försvåras. Ett pas
sande val af en strålkastares lysvinkel är derföre af största 
betydelse. Denna vinkel bör städse väljas med hänsyn der
till att den närmast liggande terrängen icke samtidigt belyses 
så att iakttaaandet af mera aflägsna föremål försvåras . 

' t:> 



-384-

Såsom ett passande värde af lysvinkeln torde kunna an
tagas 2° 30' till 3° och såsom öfre gränsvärde 3° 30'. 

storleken af lysvinkeln beror på ljuskällans (kratern::;) 
diameter och på spegelns bränn vidd. Är denna en hålspegel 
med bränvidden f = AF' och diametern hos po::;itiva kolets 
krater betecknas med d = ed (se fig. 2), så erhåller man 

l ' l l l t Il l j., el d ysvm w n a 10s appara en ur tang --:> = - --. = - .. Vin-
~ j '2j 

keln u låter sig således förstoras antingen genom att öka kra
terns diameter eller genom att minska spegelns brännvidd. I 
praktiken ,;pela båda möjligheterna en roll. Den förra me
toden förutsätter an vändandet af högre strömstyrkor och kom
mer blott i betraktande, der en minskning af brännvidden 
tiknlle stöta j)å svåriQ:heter. Så t. ex. vid Mancrins SjJeo·el uer 

u b b ' 

noggrannheten i reflexion min::.;lms ju mera man minskar 
brännvidden i förhållande till spegeldiametern. Mangin upp
stäide ursprungligen för sin spegel den regel att bränn vidden 
skulle vara lika med spegeldiametern. 

Parabolspegeln är icke underkastad dylika inskrttnknin
gar med af;;eende på val af bränn vidd, utan kan denna spegel 
erhålla önskad lysvinkel genom . val af passande brännvidd. 
Närmelsevis reflekteras strålarue från en punktformig ljus
källa i brännpunkten hos Mangins spegel parallelt med axeln 
då man går så långt med förhållandet mellan bränn vidd och 
spegelöppning som l : 1,4. 

Denna spegel måste derföre hafva mindre lysvinkel än 
Schuckerts. Mangins speglar framställas numera med intill 
~00 mm. öppning 0ch 620 mm. brännvidd. En ofta använd 
Schuckerts spegel af samma diameter och 4:20 mm. brännvidd 
har en lysvinkel af 2° 23', då deremot nämnde Mangins spe-

a 9 
gel har a = l" 40' (ttr - = - rx = l 1' 40'). - o 2 ö2U . ' 

Härvid antages strömstyrkan till 100 A, hvilket motsva-
rar en kraterdiameter 18 mm. 

Antag att en yta p~~ 1,500 rueters afstånd belyses af strål-

, 
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knippan från en 90-cm. strålkastare. Strömstyrkan är 90 A, 
hvilket motsvar en kraterdiameter el = 17 mm. Spegelns 
brännvidd är 420 mm. Man erhåller då di~~metern, X, ho:; 

, 8,5 X r 
det bely::;ta fältet nr analogien 420 = l,oOO. 2 . ·. ~Y = 60 

meter. 
Min::;lmr man nu :;pegelns brännvidd till 380 mm., så blir 

under för öfrigt lika fiirhållanden storleken af det belysta 
fältets diameter X 1 = 67 meter. 

71 o 602 

I förra fallet är ytan hos det bely::;ta fältet = --4-. - -

2,827 qv .-m. I senare fallet är samrna yta 3,526 qv.-m. Yt
intensiteten hos det belysta fältet, hvilken faktor jemte af
sUmdet bestämmer huru tydlip:t man kan se derstädes befint-

liga föremål - lt - kan uttryckas genom lt =J,, om q = 
den ljusmängd som faller på nämnda fält och f = nämnda 
fälts yta. Om q vore konstant, så skulle h minskas genom 
att minska brännvidden, men af fig. I framgår, att om man 
minskar brännvidden, så minskas ock brännpunktsradien l för 
tmmma lysvinkeL Den ljusmängd, som reflekteras, 

f (I) 2 rr. d l l . o • f l l q 2 {2 , öms c engenom, sa att q 1 orme n t = J 
inom vissa gränser ökas i större förhållande än f. 

Intill 3" lysvinkel torde en reducering af bränn vidden be
tyda en ökning af intensiteten i det belysta fältet. 

Detta är äfven den stora fördelen hos Schuckerts spegel 
att man kan reducera brännvidden och derigenom viuna i 
i effekt. Vid Mangins spegel kan man ej gå så långt i minsk
ningen af brännvidden, ty såsom redan är nämndt bör man ej 
alltför mycket minska bränn vidden derstädes, ty då uppoffras 
uoggrannhet i reflexion allt för mycket. 

:E'ör att vid Mangins spegel af 6:20 mm. brännvidd och 
900 mm. öppning erhålla en lysvinkel af 2" 28' eller den lys
vinkel1 som erhålles vid Schuckerts spegel af :>amma öppning 
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och 420 mm. brännvidd samt vid 10') A ström, motsvarande 
18 mm. kraterdiameter, måste kraterdiametern vara = 2() 

mm. (ty 1° 14' = 0~; 2 X= el = 26 mm.). 

En kraterdiameter af 18 mm. motsvarar en elektrisk 
energi af 100 A X 53 V = 5,300 W att. Om man får antaga 
att kraterytan ökas proportionelt med den tillförda elektrislm 
energien, så skulle en kraterdiameter af 26 mm. framkallas 

f. l kt . l . h ' ]] f l . 254 5300 . -a en e e r1s r energi er a en a ana og1en 
531 

X·· 
11080 Watt, hvilket vid 60 Volts spänning motsvarar c:a 183 
A. För att ernå samma lysvinkel som Schuckerts \:JO cm. 
spegel skulle således Mangins 90 cm. spegel behöfva unge
fär 2 ggr så mycket energi som denna. Om lysvinkeln 
vill koncentreradt ljus spelar en betydande roll, så är detta 
ännu mera fallet när · ljuskonen slmll utbredas i horisontal 
rigtning. Som bekant sker detta vid Schuckerts reflektor 
genom att an vända spridniugsglas ( cylinderlinser) mon te· 
rade antingen så att 2 system sådana glas ständigt befinna 
sig i strålkastarehuset, det ena (främre) fast och det andra 
bakre att förskjuta parall el t med det främre, eller också 
har man en transportabel spridare, som vid behof kan fast
sättas vid strålkastarehuset i utbyte mot det plan-parallela 
skyddsglaset. 

· Aflägsnar man den inre spridaren så långt att de båda 
spridame befinna sig på ett afstånd från hva,randra = sum
man af deras linsers brännvidder, så brytas de från parabol
spegelu kommande strålame a, a (fig. 3) si'L att de i'Lter för
ena sig i linsernas brännpunkt, /, och härifrån åter divergera. 
Punkterna f äro ocksa brännpunkter till det andra yttre lins
systemet af kortare bränn vidd; träffa nu de divergerande strå
lame dessa linser så utgå de, såsom hade de kommit från de
ras brännpunkter, åter paralellt. Å figuren 4 befinna sig 
de båda linserna tätt bred vid h varandra. De från parabol
spegeln kommande ~trålarne rt, a bryta::; på samma sätt som 



n _ 1. I -1-- 8 fj Jl nodoaörande- af d..e~ 
_raraoo speg0Ut..- ~ J , 

1i t 8 9f 
u:tstrålad~ J tUB · 7f.J 

20 

o 

90 

Pa;niholspegeins Iysvmke~. 

Ii.g2. 

Iig.1. 

Ljustrålarne~ gång vUL DuhbeLspri.daren- ti 

Schu.ck.erts StrålkaJ,t..are--. 

Fig.J. 



-387-

i förra fallet så att de skulle förena sig i brännpunkterna till 

bakre linssystemet. Innan de förenas derstädes, träffa de på 

främre spridarens linser, hvarigenom de redan konvergerande 

strålarne göras ännu mera konvergerande. De båda linserna 

verka då såsom en enlla af kortare brännvidd. 
Är strålkastarens lysvinkel utan spridning m0 och ljuset 

skall spridas öfver en större vinkel = n°, så förhåller sig 

ljusintensiteten vid sp1 ic1t ljus till intensiteten hos det bely

sta fältet vid koncentre1 ad t ljus = m0 
: n°. Antager man t. 

ex. för ljusintensiteten vid koncentreradt ljus talet 100 och 

spridningsgraden n" hos strålkastaren = 20", så blir för en 
I 211 5 

strålkastare med 2" 20' lysvinkel lOU = 20 I = 12,5. 

Är lysvinkeln mind1e så blir ock intensiteten mindre, ökas 

lysvinkeln ökas ock intensiteten. 
Ökar man lysvinkeln vid koncentreradt ljus vinner man 

alltså förnämligast i storlek af det belysta fältet. En ökning 

af denna vinkel vid spridt ljus betyder en ren vinst i inten

sitet hos det bely::;ta fältet. Härutaf framg:lr att det är af 

vigt att ej taga spridningsgraden för stor i förhållande till 

lysvinkeb, ty derigenom förlorar man betydligt i intensitet 

hos det belysta fältet. Visserligen kan man något så när bi

behålla lämplig intensitet i det belysta fältet genom att der

vid öka strålkastarens lysvinkel, men af hvad derom förut 

nämnts framgår att lysvinkeln ej får ökas öfver en bestämd 

gräns. 
Ville man i ofvan anförda exempel bibehålla intensiteten 

12,5 vid under t. ex. 40° spridt ljus, så skulle man under an

tagande att intensiteten vid koncentreradt ljus vore densamma 

= 100, behöfva en lysvinkel = 5°, hvilken vinkel är större 

än lämpligt är. Af nämnda skäl samt för att ej allt för myc

ket försvaga intensiteten af det med spridt ljus belysta fältet 

går man ej gerna med spridningen längre än mellan 20° 
och 30°. 

Som nämnd t är ökas kraterytan i det närmaste proportio-



:helt mecl den tillförda elektriska energien. Dervid ökas ock 
ljusintensiteten hos den strålande kratern och följaktligen ljus-

l . f< d mängl en, som spegeln reflekterar. At formeln t.r; 2 = 
2

.1 
framgår ock, att lysvinkeln och dermed storleken af det be
lysta fältet å en gifven distans ökas. Af yti ntensi te ten af 

. q 
Jet belysta fältet, h = f'' der q = ljusmängden och f' den 

belysta ytan, framgår att när f' tilltager i samma förhållamle 
som q, så betyder en ökning ,i euergien (strömstyrkan) ingen 
ökning i ytintensiteten h, af det belysta fältet. För hvarje 
strålkastare gifve" det en sådan gräns, der ökning af ström
styrkan icke utöfvar något så väsentligt inflytande på inten
siteten i det belysta fältet, och denna gräns bör bestämma 
flen för strålkastaren lämpliga strömstyrkan. 

Vid försök som nyligen utfördes vid Schuckert & C:is 
fabrik i Niirnberg i akt och mening att bland annat utröna 
gynsammaste strömstyrkan för en 90-cm. strålkastare med 
380 mm. brännvidd, visade sig att en ökning af strömstyrkan 
utöfver 80 Amperes visade en mycket obetydlig förstoring af 
intensiteten i belysta fältet; 80 Amperes ström vore således 
för dmma typ ett praktiskt maximum. 

Denna, en strålkastares gynsammaste strömstyrka spelar 
i så mån en roll, att det tjenar till intet att gå öfver den
samma. Skall strömmen tagas från en dynamornaskin endast 
afseeld för strålkastaren, så är tydligt, ej minst för kostna
dens skull, att denna rnaskin ej behöfver lemna t. ex. 80 Am
peres, när man har en strålkastare, som är nöjd med 40 Am
peres ström. 

Nttrnberg i April 1892. 
O. B. S. 
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Om jernfartygs förrostning och skyddsmedel 
deremot 

Öfversättning m •Service ChomistJ·y, af Professor Vivian B. Lewes. 

Derest jern utsättes för kall, ren, torr ·lnft sker ingen 
rostbildning på dess yta, men i fuktig lnft, innehållande kol
syra, inträder rostbildning snart nog och fortgår med tillta
ganrle hastighet till dess, om tillräcklig tid finnes, hela jern
massan öfvergått till jernoxidhydrat, d. v. s. har förrostat. 

Torr och ren syrgas ensam har vid vanlig temperatur 
ingen verkan på jern eller stål. Fuktig syrgas verkar endast 
1 ångsamt; ren kolsyra, när den är torr, utöfvar icke heller 
någon in verkan på jern; men ut af en blandning af dessa två 
gaser i närvaro af fuktighet angripes det genast. 

N är jern eller stål är utsatt för lufGens in verkan, är det 
emellertid under dessa senare omständigheter. Under det att 
de ofvan nämnda gasernas intima beröring med metallen be
fordras af den närvarande fuktigheten, angripa dessa två ga
ser metallen samtidigt och bilda ett tunnL och nästan omärk
ligt lager af jernkarbonat, Fe GO~ (Fe 0 2 GO). 

.Jorn 

Fe + 
Syre 

o + 
Kolsyra 

GO, 
.Jornlmrbonat 

Fe GO;J 
Det jernkarbonat, som sålunda bildas, blir i praktiken 

genast oxideradt af mera syre nr luften och öfvergår till jern
oxicl under frigörande af kolsyra. 

.J crnkarbonat Syre .Jcrnoxi1l Kolsyra 

2 (Fe C0 3) + O = Fe2 O:J + 2 (G0 2 ). 

Vidare, enär fuktighet alltid finnes närvarande, så öf
vergår denna jernoxid till hydrat och jernoxidhydrat (rost) 
är bildadt, samt kolsyra åter frigjord, hvilken kolsyra ånyo 
angriper metallen, h vars förrostning alltmer påskyndas . 

.Jcrnoxi!l Vatten 

Fe, 0 3 + 8 (Ii, O) 

J enwxi1l hy1l r<1t (rost) 

Fe, HG OG 
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Den enligt det ofvan anförda frigjorda kolsyran, i för

ening med luftens syre fortsätter denna rostbildningsprocess, 

hvilken äfvdnledes påskyndas derigenom, att det på metallens 

yta bildade jernoxid-hyclratet är elektro-negati v t i förhållande 

till metallen sjelf. Närvarande fuktighet och kolsyra verka 

härvid s::isom en elektramotor af 2:a ordningen, derigenom al

strande en galvanisk dröm, som ytterligare anfräter metallen 

och eftersom den bildade rosten är porös samt genomsläpper 

den fuktiga oeh med kolsyra blandade luften, så fortgår rost

bildningen alltjemt, tills all metall öfvergått till sitt natur

tillstånd d jernoxid-hydrat. 
Uti färskvatten sker rostbildningen enligt ofvan angifna 

grunder, nämligen genom den förenade verkan af syre och 

kolsyra, men ifall ett alkali (t. ex. kalk) blandas i vattnet, 

så absorberar och neutraliserar detta den fria kolsyran, rost

bildningen afbrytes och ett stycke blankt jern eller stål för

blir fullkomligt rostfritt uti en dylik lösning. (Ett exempel 

härpå gifver lodlinan i Thomsons lodapparat.) 
Emellertid, om elen lösta syrgasen frigöres från vattnet 

och detta i stället mättas med. kolsyra vid vanligt tryck och 

hålles ifrån luftens inverkan, verkar denna kolsyra direkt p.'t 

jern eller stål, bildande jernka.rbonat under frigörande af 

vätgas. 
Jmn Kolsyra + vatten Jcrnka.rbonat 

001 H.O 
Fe + H, CÖ"J = Fe CO"J + 2 H 

Emedan detta jernkarbonat är lösligt i det öfverskott på 

kolsyra, som finnes närvarande, förblir lösningen fullkomligt 

klar, ända tills luften erhåller tillträde, då jernsaltet genast 

syrsättes och lösningen blir brun, en brun fällning faller ut 

och en tunn, brun hinna bildas på dess yta. 

Salt vatten verkar på jern eller stål på alldeles samma 

sätt, men reaktionens hastighet påskyndas genom de salter, 

so m finnas lösta i saltvattnet, och hvilka ovedersägligen spela 

en vigtig roll i den mest verln~am ma formen af rostbiidning, 

- ;j("Ji-

i det att de bidraga till att inleda galvanisk reaktion eme1ia11 

jernet och någon annan metall eller främmande kropp, som 

finnes närvarande. Denna galvaniska reaktion befordras äf

ven genom bristande homogenitet hos plåten, genom rostpar
tiklar eller jernfilspån, genom smides- och gjutjern i kontakt 

med h varandra; äfvenledes genom den olika bearbetnin O' så

som hamring ell er bockning, för h vilken olika delar af sa~1ma 
plåt må hafva varit underkastade. Vid alla. dessa tillfällen 

inträffar galvanisk reaktion, som hastigt oxiderar jernet på 

bekostnad af syret i vattnet och under frigörande af vätgas. 

F örloppet vid rostbildning i fuktig luft, färskt eller salt 

vatten, kan derför sägas hufvudsakligen bestå uti vattens, 

kolsyras och syres samtidiga inverkan på jernet. Förutom 

denna inverkan, hvilken alltid eger rum när helst jern eller 

s~ål kommer i beröring med fuktig luft, finnes det vid många 

t1llfällen lokala orsaker, som påskynda rostbildning. Så t. ex. 

i stora städer, der regnet uttvättar syreföreningar af svafvel 

ur den med stenkolsrök uppfylda luften, bvarpå regnvattnet 

påskyndar förrostningen af allt för detsamma utsatt jern, t. 

ex. alla taktäckningar af jernplåt (exempelvis skeppsgosseka

sernens 1 Carlskrona plåttak). Ett fartyg liggande till an

kars utanför någon flodmynning, hvars vatten medfört en 

massa vegetabiliska och organiska ämnen, lemnar ett annat 

exempel. Dessa ämnen sönderdela de sulfater, som hafsvatt

net innehåller och bilda svafvelväteföreningar, hvilka angripa 
metallen med stor häftighet. 

En af nutidens vigtigare frågor är, huruvida stål är mera 

benäget för rostbildning än j ern, oeh en mycket värdefull un

dersökning af en m:r Andrews visar, att stål har större be

uägenhet att rosta än jern, när det utsättes för inverkan af 

salt vatten. D en kemiska sammausättuingen af några p låtar 

af välkända märken b le f först väl bestämd, h varpå plåtarne, 

mycket noga vägda, utsattes för inverkan af salt vatten un

der lnfttillträde. Stor omsorg iakttogs, att inga andra galva

niska fenomen skulle inverka, än de som skedde på sjelfva 
'l'idc;kr. i sjöv. 1892 27 
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plåtames ytor. Efter en viss tid blefvo plåtarue omsorgsfullt 

rengjorda, torkade och vägda. Vigtförlusten ansågs repre

sentera rostbildningens häftighet. 

Resultatet visade tydligen, att vissa slag af stål hafva 

större benägenhet för rostbildning än smidesjern, samt att 

rostbildningens hastighet tillväxer .in längre den får fortg ?t,. 

Detta senare kommer sig cleraf, att den jernoxid, som först 

bildas, är elektro-negati v i förhållande till den återstående 

metallen, så att det i och med rostens bildande uppkommer 

galvanisk verkan på plåtens yta, och detta bidrager till att 

påskynda densammas förstöring. 

Sannolika skälet till att stål rostar fortare än jern ä.r, 

att stålet icke är så homogent som smidesjern, att mangan 

vanligen förefinneR i större qvantiteter, och att det kol, som 

finnes löst, delvis utdrages derur i form af kolväte, hvilkot 

bidrager till att göra ytan porös. 

Uti ett mycket värdefullt fö redrag af Mr Parker inför 

"Iron old Steel Institute" har äfven visats, huruso m mjukt 

stål, sådant som nu vanligen användes till pannor och far

tygsskrof, är mera utsatt för rostbildning än den senare me

tallen, men att denna ökade rostbildning icke är så stor, som 

några alarmister hafva påstått. 

H vad fartyg beträffar, så äro de farligaste rostbildnin

garna de som beröra pannorna och dessas tuber, eller plå

tarne i fartygens bottnar, och emedan de orsaker, som för

orsaka rostbildningen i dessa två fall, icke äro desamma, så 

är det bäst, att de behandlas hvar för sig. 

Hos de sjöång pannor, som uu användas, och som äro ut

satta för tryck varierande mellan 3,u-17,6 kg. pr qv.-cm, på

går ständigt anfrätning, och i några fall genomfrätning, af 

plåtar och tnber, ett förhillande som före införandet af smör.i

iim nen, innehållaude kolhydrater, mineraloljor, hufvudsakli

gcn tillskrefs verkan af Je feta syror, so m a.f öfverhettad ånga 

frigjordes frfm de oljor och fettämnen, hvilka användes till 

smörjning af cylindrarne; men alldeusbund ro ,; tbildningen och 
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anfrätningen hafva fortsatt , sedan dessa smörjämnen hafva 

kommit ur bruk och emedan dessa besvärligheter tillväxa allt 

efter som ångtrycket till växer, är det tydligt, att någon an

uan orsak till denna ökade rostbildning måste finnas. 

Denna anfrätning och rostbildning är icke förorsakad af 

blott en omständighet, utan af flera sam verkande, nämligen: 

l) Vanlig rostbildning förorsakad af den kolsyra och det 

syre, som finnes löst i allt vatten, men som blott har ringa 

inverkan, när pannan är i bruk, emedan gaserna bortföras af 

den bildade ångan, men hvilka hafva en snabb inverkan på 

jernet när pannan är i hvila , särdeles om det är brukligt, 

att, när pannan icke an vändes, del vis eller helt och hållet 

blåsa ut vattnet, så att pannans inre utsättes för inverkan af 

fuktig luft . 
Det enklaste botemedlet för detta, när pannan är i hvila, 

är att fullkomligt fylla den med vatten, försatt med något 

lösligt alkali, såsom soda, kalk eller pottaska. 

2) En annan orsak till anfrätning af pannor, är bilJan

det af rostpartiklar vid elen process, som i punkten l be

handlaJes, hvilka rostpartiklar, derigenom att de äro elektra

negativa i förhållande till metallen sjelt, förorsaka den sena

res hastiga anfrätning. 
Denna anfrätning, äfvensom den, som uppkommer genom 

galvanisk inverkan af de spår ;,f metalliska orenheter, hvi lka 

alltid förefinnas, kan till en viss grad förekommas genom an

vändning af zink till skyddsmedel, i det att zink är elektro

n8gati vt i förhållande både till jern och jemoxid; men z i ok n 

måste vara i metallisk beröring med pannan om den skall 

vara t ill någon nytta. 
3) Destilleradt vattens lösande inverkan på metallen, hvil

ken inverkan, uti sjöångpannor matade med kondenseradt 

vatten, hastigt skadar plåten der, hvarest spår af slagg eller 

annan förorening gör denna mimh·e homogen eller gifver den 

benägenhet att flagra sig. Detta kan föreko rnmas genom 

bruk af en sådan saltlötming som användes för att förhindra 



· - 394-

·pannsteusbildningen och genom att undvika alltför ofta upp
repad urblåsning. 

4) Omständigheten, att vatten direkt sönderdelas af jern 
vid hög temperatur under bildning af svart magnetisk jern
oxid och frigöring af vätgas: 

Vatten Jern 
4 ( H1 O) + 3 Fe 

Svart magnetisk 
jornoxid 

- Fe3 04 + 
Denna reaktion, är vid mörk rödglödningshetta den billiga

ste metoden att erhålla denna gas; men den inträder äfven vid en 
temperatur betydligt under denna värmegrad, hvilken lägre 
temperatur ofta närmas, om den ej rent af uppnås, på ytan 
af tuber förorenade af pannsten, hvarest den närvarande fuk
tigheten hastigt angriper metallen och slutligen genomborrar 
densamma. 

Denna sista orsak till anfrätning kan endast und vikas 
genom att hålla pannan fri från all pannsten förmedels an
vändning af antingen destilleradt vatten eller saltlösningar 
som förekomma pannstensbildning. 

På ett jernfartygs yttre beklädnad försiggå två olika 
slag af rostbildning, den ena, den vanliga rostbildningen på 
en metall, hvars yta är utsatt för de förenade verkningarna 
af fuk tighet, kolsyra och fritt syre, och h varigenom bildas en 
något så när likformig rostbeklä.:l.nad på metallen; den andra, 
den mera lokala rostbildningen förorsakad af galvanisk in
verkan, och som slutar med anfrätning och ojemn bortätning af 
plåtarne. 

Rostkoner uppkomma genom den mest lokala formen af 
galvanisk inverkan, förorsakad genom närvaron af en till 
plåten fasthäftad liten partikel af koppar, bly eller annall 
främmande metall, eller ock af en liten rostpartikel eller jern
spån qvarsittande på jernets yta, och öfvertäckt af de be
strylmingsmedel, hvilka användas såsom skyddsmedel emot 
rostbildning eller emot bottens förorenande; så snart som 
saltvattnet genomträngt detta skyddsmedel, uppstår galvanisk 
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verkan, vatten sönderdelas, rost bildas och den frigjorda vät
gasen pö8er ut skyddsmedlet, bildande en blåsa, hvarpå vät
gasen bortgår, vatten läcker in , reaktionen blir li:fligare och 
li:fligare, och blåsan fylles mer och mer af rost. Härvid torde 
jemväl halten koksalt i vattnet medverka. Blåsan brister, 
men rostkonen har vid denna tid hunnit stadga sig och fort
far att till växa från basen (de olika lagren af rost äro lätta 
att särskilja i en väl formad kon), och när rostkonen bort
faller, skall man finna, att urfrätningen i jernet vanligen har 
ett ganska betydligt djup. 

Den lilla främmande partikel, som orsakat all denna för
störelse, häftar vanligen fast till jernets yta, blir ej upptäckt 
och borttagen, så att, när fartyget struket med nytt skydds
medel, går till sjös, skall anfrätningen troligen ånyo börja på 
samma ställe. Anfrätningen på plåtarne i det inre af ett far
tyg är en fråga fullt ut lika vigtig som den om inverl;:an af 
saltvatten och de deri upplösta gaserna på fartygets yttre; 
och elen omständigheten , att en del af de inre plåtarne till 
följe af dessas lägen, ej undersökas så ofta som de yttre, blott 
ökar denna anfrätnings farlighet . Anfrätning, liksom alla 
andra fonner af kemisk reaktion, påskyndas mycket · genom 
temperaturens höjning, och· i botten på ett fartyg i närheten 
af eldrum och pannor har den derstädes rådande höga tem
peraturen stor förmåga att påskynda rostbildningen. På sam
rna sätt framkallar blotta beröringen mellan fuktiga kol och 
jern i kolboxar galvanisk reaktion, i det att kolet är elek
tranegativt i förhållande till jernet, hvarjemte det kolstoft, 
som tär sig in mellan bottname i ett dubbelbottna(lt fartyg 
hjelper till att förstöra plåtarne. I fall kolet (hvilket nästan 
alltid är fallet) innehåller svafvelkis eller kopparkis öfvergå 
dessa dubbla sulfider af jern och koppar, gradvis till lösliga 
sulfater, hvilka, nedsköljda af kölvattnet, genast framkalla all
varsam anfrätning, om de komma i beröring med någon bar 
del af plåten. Äfvenledes lossas genom reparation å plåtames 
insidor rost och filspånor, hvilka, under det de finna sin väg 
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ned till bottnen af fartyget, sträfva efter att framkalla 

galvanisk reaktion, medan partiklar af kopparoxid från 

koppar- eller messingsbeslag, pipor o. d. äro en annan källa 

till fara, emedan kölvattnet skulle gradvis förvandla dem till 

lösliga salter, h vilka skulle afsätta koppar på jernet, hvarhelst 

en spricka eller skamfilning tillät dem att komrna i kontakt 

dermed. Slutligen är spill vatten från förråder eller last 

många fall högeligen skadligt för jern. 

Förutom alla dessa orsaker till fara, måste vi komma i 

håg, att det inre af fartyget är den del deraf, som är mest 

utsatt för skarnfilning genom lossning, intagning eller omstuf

ning af last, kol o. s. v. 
De skyddsmedel, som användas för att bevara yttersidan 

af ett fartygs botten mot den förstörande verkan af saltvat

ten och de deri upplösta gaserna, kunna delas i två slag, me

talliska och icke metalliska bestrykningsmedeL 

Zink är i praktiken den enda metall, som kan komma i 

fråga att an vändas som skyddsmedel för jern, emedan jern

plåtarue i fartyget vid sin beröring med zink blifva elektro

negati va. Uppfinnare hafva derför tid efter annan förordat 

zink såsom skyddsmedel för jern och det nya i de olika "upp

finningarna" har hufvudsakligen bestått uti sättet för zinkens 

anbringande. Redan 1830 försökte Mr. Peacock zinkplåtar p[• 

bottnen af H. M. S. Medea och 18ti7 bragte Mr F. B. Duft 

frågan åter på tal. Sir N athaniel Barnaby, Mr Mc In tyre och 

andra hafva föreslagit olika anbriugningsmetocler, uneler det att 

för någon tid sedan Mr C. F. Henwood, uti ett föredrag 

starkt förordat zinkbekläduad fastsatt en ligt hans metod. 

Det är otvifvelaktigt, att om jernets yta hålles i metal

lisk beröring med zinken och zinkens yta är tillräckligt stor 

i förh ållande till ytan af jernet som skall skyddas, så skall 

zinken verka som ett fullständigt skyddsmedel emot de flesta 

slag af galvanisk anfrätning, men den kan icke helt och hål

let förekomma den vanliga oxideringen, som förorsakas af de 

i saltvattnet upplösta gaserna, h varje m te det måste ihågkom~ 
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mas, att salterna i saltvattnet hafva en rätt hastig verkan på 

zinken, h vilken in verkan, förstärkt af elen gal vauiska verkan 

som den stora jernytan framkallar, alltför hastigt förtär zink

beklädnaden och derför gör denna metod opraktisk. Om gal

vanisk beröring icke förefinnes, varar zinkbeklädnaden ternii

gen länge, men utgör intet skyddsmedel emot rostbildningen. 

Försök hafva blifvit gjorda att gal v anisera jernet innan 

fartyget bygges, men Mr Mallet visade så tidigt som 1843, 

att detta skyddsmedel var absolut värdelöst i saltvatten all-
' 

denstund zinken innan 2 eller 3 månader hade öfvergått till 

klorid eller oxid , som upplösts. 
Deremot utgör galvanisering ett utmärkt skyddsmedel, 

om deröfver strykes något af de vanliga skyddsmedlen emot 

rost. Enda svårigheten ligger deri, att man har svårt att få 

dessa bestrvkningsmedel att häfta fast vid gal vaniserinO'en · s·ot 
J b ' (. 

behöfver en rninbåt, bygd af galvaniserad plåt, och som rän-

ner i väg med 20 knop, ett bestrykningsmedel med stor vid

häftningsförmåga. Likväl skulle denna svårighet lätt und vi

kas, om man gaf den galvaniserade plåten en skroflig yta, 

och på detta sätt gaf bestrykningsmedlet ett bättre fäste. 

Vissa legeringar af zink och koppar, hvilka hafva blott 

ringa galvanisk verkan på jern, hafva blifvit föreslagna såsom 

beklädnadsmedel, men hafva aldrig visat sig fördelaktiga. 

Enbart koppar har på senare tid rätt mycket användts 

såsom beklädnad för jern, och då isoleradt derifdn genom trä, 

men denna metod har flera olägE~nheter, h vi lka framdeles skola 

afhandlas. 
Tenn och bly hafva äfven föreslagits som beklädnadsäm

nen, men emedan dessa metaller äro elektro-negati va i för

hållande till jernet, skulle fartygets skrof hastigt förstöra~, 

ifall någon del af skyddsmedlet skulle bortrifvas. 
(Fort::;.) 
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Försök med bottenfärg inom engelska flottan. I första häf
tet ~f denna tidskrifts innevarande årgång lerunades några 
uppg1fter om försök med bottenfärger, som företagits med 
transportskeppet Orontes. Efter "United Service Gazette" äro 
vi nu i tillfälle att meddela senare vunna resultat, som erhål
li~s vid for~satta försök med samma slags färger. Till följe 
af det lyckhga resultat, som ernåddes med Turgots franska 
färg, beslöts att slagskeppen Gamperdown och Howe tillhörande 
kanaleskadern skulle bestrykas dermed. Påminnande om att 
vid förra försöket Orontes' undervattenskropp beströks på tre 
li:{a stora ytor med Creases, Rahtjens och Turgots färg, blef 
v1cl detta försök bestärnclt att på hvarclera fartyget skulle an
vändas tvenne kompositioner, sålunda att bottnen å CmnzJer
dou>n var till lika delar bestruken m0d Rahtjens och Turgots 
färg och å I-lowe med Creases och Tnrgots. Gamperclown in
togs i docka i Portsmont.h den 5 Jnli efter en 10 månaden; 
kryssning med kanaleskadern; och då det visade sig att den 
del af botten, som var målad med Turgots färg, var i ett 
ovanligt rent tillstånd, under det att resten af unelervattens
kroppen visade olika grader af både vegetabilisk och anima
lisk förorening, bestämde myndigheterna att hela botten på 
detta fartyg skulle strykas med Turgots färg, hvarefter far
tyget skulle förena sig med l :a Divisionen af "Röda Flottan" 
n~der manövern. Den fran ska färgen har också nyligen blif
vit använd på Inman-liniens ångare City of Paris och resul
tatet häraf afvaktas med intresse, ty otvifvelaktigt visa sig 
förhållandena olika på en modern, snabbgående atlanterångare 
än på ett krigsfartyg, som ångar med varierande fart och 
dessemellan ligger stilla, h vilka förhållande spela en bety
elande roll med afseende på bottnens förorening. Det antages 
att Howe kommer att dockas i höst. Äfven lärer färgen i 
fråga nu försökas på -White Star-, Red Star- och British Inclia 
Steamship-kompaniernas fartyg. 
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litera tur. 
(Insändt.) 

"Tillägg till lärobok om för flottan faststäida sjelfgående minor 
afhandlande Schwarzkopffs 35 cm. mina Ml88." 

Svar på kritik. 

l 4:cle häftet af Tidskrift i Sjöväsendet d. å. finr.es införd 
en aurnälan om ett af undertecknad på uppdrag författadt till
lägg till lärobok om för flottan faststäida sJ:elfo-ående minor· • b 

Att ett arbete af detta slag och af dess ringa omfattning skulle 
befinnas värdigt ett omnämnande i tidskriften hade jag ej 
vL-tntat, och jag tror ej att detta blifvit fallet, om ej med npp
satsen åsyftats något mer än en bokanmälan. Som många 
af de i uppsatsen gjorda anmärkningarne dessutom äro så
dana, att de äro egnade att missleda dem, som ej äro för
trogna med de sjelfgående minorna, har jag ansett mig böra 
bemöta desamma. 

I början af uppsatsen har anmälaren riktat elen anmärk
ningen mot dem, som handhafva den rörliga minmaterielen, 
att ej mer än hvad som nu skett publicerats rörande densam
ma. Med anledning häraf beder jag få upplysa, att det nu 
utgifna tillägget till lärobok sluefs för 2 år seelan men kun-' de ej då befordras till tryckning, emedan flottan var bunden 
af löften till den firma, som tillverkat den deri beskrifna mi
nan, om hemlighållande af densamma. Fritagelse från dessa 
löften erhölls först i slutet aJ Augusti förlidet år, under vissa 
förbehåll. Under tiden har af samma firma levererats 38 cm. 
minan :MJSG, för hvilken samma löften voro gällande. Detta 
är allt hvad som af sjelfgåencle minor tillkommit, sedan läro
boken utkom 1889. 

38 cm.·minan :'11 J89 är af alldeles samma. konstruktion 
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som den, hvilken i tillägget till läroboken beskrifvits, och 

skiljer sig från denna endast genom ~in storlek och några få 

detaljförändringar, hvilka återkomma i den 35 cm.-mina, som 

llll är i arbete och som derför bäst beskl·ifvas i sammanhang 

med denna. Den sistnämnda minan, hvilken anmälaren fram

håller bland exempel på hvad, som tillkommit under treårr.

perioden, är ej ännu levererad, och det torde ej vara i sin 

ordning att beskrifva en mina, som flottan ej eger, å hvilken 

flera förändringar möjligen komma att vidtagas, innan den 

emottages, och hvilken ännu ej erhållit någon officiel benäm

n i ng. De utskjutningsa pparater, som på senare tid till verkat:-; 

eller äro under arbete, äro ej profvade och faststälda, och ti

den för deras offentliggörande således ännu ej inne. 

En svårighet, som genast möter vid beskrifvandet af de 

sjelfgående minorna, är, att en del af minan måste hållas hem

lig, hvarigenom det ej är möjligt att tydliggöra, huru vissa 

med de hemliga delarn e sam verkande delar af mekanismen 

arbeta. Detta är orsaken, hvarför det ej kan beskritvas på 

hvad sätt den från det hemliga rummet kommande länkstån

gen är tillkopplad. De i detta rum inneslutna organen äro 

alldeles lika dem, som finnas anbragta i flottans Whiteheads 

minor af alla modeller. 

Hade anmälaren med uppmärksamhet läst läroboken och 

tillägget till densamma, skulle han funnit, att på siclan 13 i 

läroboken står att läsa: "Det hemliga rummet innehåller 

djupregleringsmekanismen. Då enligt kontrakt med White

heacl & C:o denna skall bållas hemlig, kunna endast de delar 

af hemliga rumrnet, som icke böra hemlighållas, här beskrif

vas. En noggrann kännedom om djupregleringsmekanismen 

är emellertid nödvändig för att kunna reglera minan och hän

visas dertör de, som hafva erhållit tillstånd att deraf taga del, 

till hvad, ::;om derom särskilclt finnes anfördt - "::;amt i till

lägget till läroboken sidan 35": Undersökningen af rodrens 

sätt att arbeta i sammanhang mecl det hemliga rummets or-
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ganer tillgår på samma :oätt, som å öfriga. minor och finnes 

beskrifvet i eu särskild afhandling, h varför det l1är förbigås". 

Regulatorventilen öppna.r pådraget till ma,.,li::inen, först då 

minan Jwmmit i vattnet. Att någon luft dessförinnan läcker 

ut mellan regulatorventilen och kolfven kan ej und vikas, eme

dan den förra måste vara lättrörlig och kan ej passas allde

les lufttätt på den senare. Att denna läckluft sätter maskinen 

sakta igång är ingenting så märkvärdigt eller för minan ori

o·inelt att det särskildt behöfver framhallas. För maskinens 
b ' 

påfrestning är det af ingen betydelse, om maskinen att börja 

med går med 200 a 3i/O sbg pr minut, då slagantalet vid 

fullt pådrag i vattnet är så högt som cirka 1,300 pr minut, 

och i denna mina af ännu mindre betydelse än i andra, eme

dan pådraget ej öppnas fullt på en gång, utan i mån som vat

ten hinner inkomma genom hålen i rninskalet. H vad vattnet 

i cylindrarne beträffar, så finnes ej något såJant att utblåsa, 

om minan eJ· före utsk]"ntnino-en varit i vattnet; har detta åter 
o o b 

varit fallet, såsom vid inskjutning och exercis, så måste det i 

minan inkomna vattnet aflägsnas, innan minan införes i tn

ben, ty det kan hända, att maskinen ej alls kommer i gång, 

om vatten finnes q var i minan. Praxis är att göra detta straxt 

efter minans upptagning ur vattnet, men skulle genom för

summelse detta eJ· skett blir man derom varslwdcl, om den i 
o , 

tillägget till läroboken, nederst å sidan 35 gifna föreskrifteu 

följes. 
Anmälaren 8äger vidare: "Den påpekade missuppfattnin

gen at minans nntur har förledt författaren till en minL1re 

välbetänkt föreskrift för minans hanc1terancle". Detta afser 

föreskriften om nedskjutningen af stoppmekanismens regel, 

och anmälaren säger, att denna regel bör icke spännas, förr 

än den vid minans insättande är n{im att ta.r;a emot tubens 

akterkan t. 
Om anmälaren finner för godt att hanc1tera minan på det 

sätt, han förordar, så kan jag ej hindra honom, men jag vill 

på det lnaftigaste varna andra från att. följa hans exempel. 
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Förfares på sådant sätt, så fordras det den aldra stört=;ta på
passlighet hos dem, som hanc1tera minan, för att regeln ej 
skall krökas eller brytas af mot tubkanten, och under sjögång 
är det isynnerhet alla utsigter för att detta skall ske. Till
verlmrne af minan hafva också insett den vertikala, öfver mi
nan utskjutande regelns olägenheter och å de senare utförda 
minorna utbytt den mot en hanen liknande arm. Någon syn
nerlicr fara för minerastarnos finoTar finnes ej·, emedan hanen t::> t::> o 

ligger nedfälld i en recess i minan och är ej utsatt för att 
åtkommas. Skulle genom någon mycket stor ovarsamhet detta 
likväl ske och fingrarue vara i vägen för propellrarne, så har 
det enligt min åsigt, som jag tror de flesta skola dela, mindra 
att betyda, än att minan blir obrukbar och ett anfall måste 
uppskjutas eller kanhända omöjliggöres. 

H vad slutligen den anordning å sliden beträffar, som an
mälaren omtalar, så är elen ingenting utmärkande för clenua 
mina; alla flottans minor hafva å hvardera sliden spår, hvari
genom en obetydlig qvantitet luft insläppes till någon af cy
linclrarne för att sätta i gång maskinen, om denna skulle hafva 
en sådan ;tällning, att alla sliderna på en gång täcka tillop
pen. Detta hade ju kunnat omtalas i texten, men då beskrif
ningen på sliden - liksom på minan i sin helhet -- afseratt 
påpeka hvad, som för densamma är karakteristiskt och hvar
uti elen skiljer sig från andra slidanordningar, har jag ansett 
det obehöfligt, helst som c1e ofv::m nämde spåren äro tyllligt 
visade ~~ planschen. 

Stockholm i Maj 1892. 

Olof R. Lundberg. 

Redaktionen har icke velat undandraga s1g att bereda. 
plats för ofvanstående "svar", men då den icke kan godkänna 
förf:s ofvau uttryckta ås igter i en för tjensten mycket vigtig 
fråga, torde det vara nödvändigt att med några få ord gendrifva, 
dem . 
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Förf:s antydan angående bevekelsegrunderna till, att e11 
anmälan af hans arbete gjorts, kunna icke upptagas till be
svarande alldenstund de icke . beröra sakförlutllandPn, hvilka ' dock äro de, som l:är uteslutande böra göras till föremål för 
meningsutbyte. 

Förf. anför att hans "tillägg" skrefs i Maj 1890 och att 
fritagRisen från löftet om hemlighållande af minans konstruk
tion erhölls först i Aug. W91, men han nämner deremot icke, 
att begäran om denna fritagelse ej gjordes fötr än den 17 
Aug. 1891 samt att elen erhölls genom skrifvelse från fabri
kanten tre dagar senare. Denna orsak till dröjsmålet med 
tilläcrcrets uto·ifvande kan således knappast läggas fabrikanten t::>b t::> • 
till last. Men äfven sedan frihet i berörda hänseende vunmts, 
dröjde det ytterligare omkring 8 månader, innan tillägget hlef 
i trvck tillgängligt. Minan hade då varit i tjenst i tre år 
och" händelserna fogade så, att tillägget slutligen såg dagen 
ungefär vid den tidpunkt, då man enligt en officiel rapport 
kommit till erfarenhet om, att minorna måste undergå betyd
liga förändringar för att blifva till "krigsbruk användbara". 

Under tiden hade 38 cm. minan M;89 tillkommit. Be
skrifningen af denna rr,ina, i hvad den skiljer sig från 35 cm . 
minan· Mi88 anser förf. lämpligen kunna ske i sammanhang 
med 35 cm. minan M\91. Nu är emellertid förhållandet, att 
l'le delar af mekanismen, hvari olikheter förefinnas i M\89 
.iemtörd med M\88 - nämligen flottörens anordning m. m.
alldeles äro borttagna i 1'11;91 och således knappast kunna be
skl·ifvas "i sammanhang" med denna senare. Dessutom kan 
detta näppeligen betraktas såsom något fullgiltigt skäl att 
uppskjuta utgifvanclet af en materielbeskrifning, hvaraf he
hofvet naturligtvis gör sig mest kännbart under den närmaste 
t,iclen efter denna nya materiels trädande i tjenst. 

Den definitiva fastställelsen af 36 cm. minan M;9t egde 
rum den 27 Nov. 1891, s:'i lecles omkring 6 månader innan till
hLgget utkom, och hade således mycket väl kunnat cleri iJ~
rymmas. Men clenna mina hade "ännu oj erhållit någon off1-
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ciel benämning" (!). Om detta skulle utgöra ett oöfverstig

ligt hinder för minans beskrifvande, så kunde väl för minma

terielen tillämpas samma tillvägagående, som för artillerima

terielen är brukligt, uämligen att fastställa benämningeu sam

tidigt med ritning;en. 
Utan att ifrågasätta annat än detta sätt att handhafva 

läroböckers kompletterande är grundadt på en riktig uppfatt

ning om föreskriften i K. Br. d. ' 1 J 1, 1888 att "hålla lärobo

ken i jemnhöjd med ·den rörliga minmaterielens utveckling", 

öfverlemnar Red. alla vidare betraktelser rörande denna punkt 

åt läsaren sjelf. Förf. har i "svaret" äfven yttrat sig om h varför 

nyare utskjutningsapparater ej kunnat beskrifvas i omordade 

"tillägg etc."; men då förut anmälaren icke ansett sig böra vidröra 

:letta förhållande, finner Red. icke heller nu anledning att 

3ärskildt uttala sig deröfver. Här erinrar emellertid förf. om 

ännu en i bruk varande del at minmaterielen, som väntar på 

"tiden för dess offentliggörande". 
Förf. ser många svårigheter för att göra en beskrifning 

af det hemliga rummet ä MJ88. Det är till att börja med 

svårt att inse, hvad ett kontrakt med Whiteheacl & C:o i Fiume 

har att skaffa med en mina tillverkad hos Masckinenbauactien

gesellschaft i Be1·lin, men oafsedt detta hade väl ingenting varit 

enklare än att vid tilläggets utgifvande följa det systern, som 

vid läroboken är tillämpadt, nämligen att göra hemliga rum

met till föremål för en hemlighållen, särskild afhandling. 

Att rnaskinen kommer i gång med en hastighet af cirka 

300 slag i minuten, då minan befinner sig i det läge, att ma

skinen enligt förf:s beskrifning borde stå stilla, anser förf. vara 

en liten detalj ej värd att omnämna! Förf. synes Jessutom 

förmoda, att denna förelöpande långsamma igångsättning 

endast kommit till derför att den ej kunnat undvikas. Huru 

härmed förhåller sig framgår af följande utdrag ur en skrif

velse från konstruktören sjelf: 
''\Vir bestätigen, dass die Maschine bereits durch Oeffnen 

(les Oeffunng~hebels langsam in eine mäs;;ige U mdrelmugs-
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zahl versetzt wircl ohne dass der Schwimmer emporgehoben 

ist und es liegt geracle in der Absicht, die Maschine mit rnäs

f:iger Tourenzahl schon im Lanzirrohr nmgehen zu lassen". 

För att sätta en lwar i tillfälle att bedöma, huruvida nå

gon fara för rnaskinens oafsigtliga igångsättning förefinnes, 

må enelast nämnas, att hanen skjuter 13 mm. öfver minskalet. 

som här har en ovalformad inbugtning, hvars största längd 

är 18 cm. och största breJ.d 6 cm. 

Anordningen å sliden för att försäkra maskinens igång

sättning i h varje dess läge, säger sig förf. ej hafva beskrifvi t 

derför att den förfinnes på alla flottans minor. Denna anord

ning liksom slidkonstruktionen i sin helhet, skiljer sig dock 

ganska betydligt från elen å flottans vVhiteheadsminor befint

liga. Å planschen finnas visserligen spåren i den inre sliden 

utritade, men för elen som närmare studerat omförmälda slid

anordning, kan det icke vara obekant, att ändamålet med elen

samma ej vunnits endast med dessa spår; de anordningen 

kompletterande fårorna i den yttre slidens mantel äro hvar

ken i beskrifningen omnämnda eller å planschen utmärkta. 

Red. 

Elektrotechnischer Unterricht und A nleitun_r; zwn Betriebe 

eLelctrischer Anlagen iusuesondere au f Kriegssclti(fen af 1lf B wr

styn. Carl Gerolds Sohn. Wien. 
Inom utrymmet af 230 sidd. stor oktav lemnar förf. en 

öfversigt öfver ombord å örlogsfartyg förekommande elektro

tekniska installationer, särski ld t sådana som hafva afseende 

på belysningen. Arbetet inledes med horta redogörelser för 

magnetismens och elektricitetens allmänna egenskaper. Der

ofter öfvergår förf. till den elektriska strömmen samt instru

ment för uppmfitande af dess styrka och spänning, galvaniska 
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element,· kabelledningar, induktions- och vexelströmmar, tele
fonen, elektriska tändrör, m. m. Sedan beskrifves olika typer 
af dynamomaskiner; system för utombordsbelys:1ing med be
skrifningar å lampor och projektörer samt praktiska r·åd rö
rande denna materiels handhafvande; system för inombords
belysning; Sellners nattsignaleringssystem samt "the W esti ng
house"-ångmotor. Innehållet belyses af 214 textfigurer. 

Utgifvct i ändamål att vara en lärobok för underofficerare 
synes detta arbete hvacl klarhet och omfattning beträffar väl 
svara mot de fordringar, som med fog kunna ställas på ett 
så.dant. För dess gedigenhet är författarens inom elektrotek
niska kretsar väl kända namn en tillräcklig borgen. Då vår 
inhemska militära literatur länge varit i saknad af ett arbete 
af detta slag, så skulle Burstyns "Elektrotechnischer Unter
richt", ehuru affattad på ett främmande språk och behand
lande en materiel något olik vår egen, obestridligen kunnat 
blifva af värde för officerare, hvilka i egenskap af lärare vid 
flottans undervisningsverk ha att meddela undervisning i hit
hörande ämnen. Men då ett förträffligt arbete af liknan
de omfattning och syfte som Burstyns nyligen lärer utar
betats af en officer vid vårt fasta minförsvar och antagli
gen inom kort blifver tillgängligt, torde Burstyns "Elektro
technischer Unterricht" dermed få en rival, med hvilken all 
täfl.an nästan på förhand kan sägas vara otänkbar. 

Priset är icke angifvet. 

Aide-Memoire de l'officier de Marine par Ed. Dumssie1' et 
Ch.. Valentino, 5 årg. ; har under Maj månad innevarande år 
utkommit. Denna minnesbok innehåller bland annat: En af
handling uti InternationeJ Sjörätt; Englands och Trippelalli
ansens bepansrade fartygsmateriel; Fartygslista för alla Ör
logsmariner ; Fartygs- och Kustartilleri; Verldens undervat
tens-telegrafkablar; Rangrulla för franska flottans officersper
so naL L . Baudoin, Paris. Pris pr post 3 fr. 80 c. 
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Deviationslii.1·a. Efter Kongl. Maj:ts Nådiga uppdrag ntarbcta<l af Ji'. 
s. Jfalmberg och O. G. Fine111an, Stockholm. K. L. Bcckm,HI, 1892. 

1.'hcm·ie fln Nwvi1·e, par J. Pollanl et A. Jln<lrb(lnt. (;antllicr-Villars L' t 
1il;;, P:n·is 1802. Af detta omL1ngsrika arLctr har :l:e delen, bchail!lian<lP sk<'p-
pcts dyna.mik utkommit. . . .. . . Detttsche Panzm·con.~t1·ucttonen und jranzu.~tsche Nltch-
a.hm.wnyen von Julius von Srbiitz, DiTcdoT im Grnsonwcrk Tryr.kt såsom 
J\L1nnshipt Magdcbmg- 1892. . D-ie StabiUtiit v on Schijj'en, h]clpTr<la för sjc·ll'stndinm, :If· A. Srhmult. 
Docent i Skoppsbyggori vid K. Tcknisb högskolan i Bm·lin. 202 tcxtngnrcr. 
'lA ta heller och 2 litograforndc plnns('her. Polytcehnischcn llnchhamllnng A. Scy <lr l, 
Hrrlin 189::!. Pri s 12 mark. 

(/onst1·ttkUon dm· yezogenen Geschiitzroh:l'e. Von G. Kaiser. l 
k~>rnmiss io n hos L. W. Scidol & Solm. lYren 1892. Pris 6 Horinor. 

D ·ie I{alnpf'm.ittcl Z1t1' Sce, Schiffc, Fahrzeugr, vYafl'cn, HafonspNrCII 
1
·nn B. von vYcrncr, Contro-A<lmiral, a. D. Y A. Bro<"li:llls, T.cip~ig 1 8~ 12 . l'ri s 

(\ mark . 
Nouveau Diction.nairc Milifai1·e p:1r nn Comitl· <l'officil'rs dc tont es 

anncs. L. Ihu<loi n, Paris 1802. Ji'i fr. 
Lc8 ytW1'1'e.<~ navale" dc dmnain. l'ar lo C11m nwn<l:int Z . . . & 

IL l\Iont(•chnnt. Med ett fiirot~l af kontoramiral ]~.\>vc ill<'. rc. Hrrg-<'r - Lcl'l'ault & 
C: io, Paris. 

Innehåll i åtskilliga maritima och krigsvetenskapliga tidskrifter 
1892. 

Kcnyl. J{·riysvetenslu.tps-Ahallmniens IIandlinga1· och Tid
skrij't. ?:o hciftot. Hvilkcn rigtning bör fö lj as vid utarbeta ndet af ett nyi t 
cxcrcisrcglomcntc för vårt inf;mtcri (forts. och slut)? Huru böra vii ra t rnppcr 
framföras till anfall? • 

S:c, 0:c oeh lO:c hiiftcna. Huru böra vrm1 trupper framförils till anfa ll (forts. 
och sint)? Det modorna geviircts inflyta nd e på kompan icto taktik. 

ll :e och 12:c hiiftcna. Allmiinna grunder !lir orclnamlct af svenska hiircns 
fii1tförvaltning; N~r bör elden öppnas i nnti<hl strider? 

13:e oeh H:c hiiftcna. Årsbcriittclsc af föredraganden i bcfiistning-slwnst: 
Allmiinna grunder för onln :mdct af svenska hiircns fiil tfö rvaltni ng; Ryssarnr i 
Cent ralasien. 

15:e och 1G:c hiiftcna. Årsboru ttolso :.tf ±örctlrag:tndon i hofiistningsliun st 
(forts. och slut); Ryss:m1c i Ccntmlasion (forts. o<'h sli1 t). 
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17:c och 1S:e hiiJt. Krigsakaclemicn och krigsskolan 1792--1802; Anslagen 

till krigsmagton för nästkommande år; Några ord ont: •Hvilken rigtning bör 

följas Yid ut:1rbetandot af ett nytt cxcreisrcglemonte för vårt infanteri?. 

A1··t'illeri-Tid.'lk'r i ft. 2:a. och 3:c hiiftcna. Betraktelser angäen<lo fmm

tidens fiiltkanon; Schleswigska fältartillerirrgcmentct N:o 9 i slaget. vid Gravelotto 

8t. Pr i v at; Fiske's afsh'hHlsmätaro; Malmströms baskonlmssionsrör; Tryckntäbrc 

för gov:i.r: l<'ör;;ök mod mörsarbatterier i Tys klan d; Graydon-torpc<lokanonen. 

4:o häft: .Fältartilleriets cklärörtjenst: Tyska fiiltartillrricts skjutskola; G,ö-llllll. 

repctcrgcviir af 1\Iannlir:hcrs system. 
No·rsl~ Tidsskrift j'o1· Sö1!WSen. 10 ärg . u:c hiiftct. Om flygma

skiner ; Kompassen på jornskopp och r! ess kompensa tion; N:mscns non! polAskepp; 

•I knmmandotornot, oll r r huruledes jag fönlo Majesh'c till strid». 

Dnnr;k T·iclss li:1"ift j'or Sörmsen. 27 band. l :a häftet. Vid årssk it~ 

tot; Artilleriets Yerkan: Dc bl ifvando sjökrigen; Sims-Edisons torped; Styrbmd och 

babord : Förslag till bestiinnuclscr i cind:u n{tl att förebygga kollis ion under tjoåa. 

2:a häftet. NaYigationens historia; H elgolands och Nonl-Östersjiiknwlcns 

strategiska betydelse för tyska flottan; Ann u en gång Blanco· Encalada. 

3:e hiiftet. Segclfa'itygs rig~; Vårt sjöfolks sjömannaduglighct; Dc nyaste 

förs<ik mod ccllnlosa; Solaromotcrn. 
JJ1(t1"ine-Run(lschau. 4:o häftet. Om hUllbar proviant och prcser

ver för förplägning om skeppsbord (forts.); Torpedbåtars transport ; Dc nya fra n

ska 35-m. torpcclbätarne; De engelska slagskoppen af I klass Rwm'll-ies o,:h 

Repulsc; Förenta staternas pansarkryssare Ral:Ji:gh; Jomförolse mellan skjutfiic· 

sök mot pansarplåt i England och Amerika och sildana i Fra nkrike. 

B:o häftet. Om h:lllbar proviant och preservor för förpliigniug om Hkcpps

bord (slltt); Den artilloristiska utbildningen inom engelska flottan; Metod att på 

sjön bestämma rigtning och afstånd. 
G:to hiiftet. Marinotablisscmentet på Dänholm: Inbiirdcshigot i Chile 1801; 

Proffart mod pansarskeppet Royal Sou::rcign; Eriessons undervattcnsk:mon; }'ly

tan<lo briinsle för krigsfartyg. 
7:c häftet. n:brinetahlissementet på Dcinholm (slu t); Inbördeskriget i Chile 

1891 (slut); Engelska pansarsl;eppot Resoln/1.011s aflöpuing; Engelske bnm1håton 

.fasons atlöpning; Franske kanonbåten Opale; Hall's ankare. 

S:e hiiftot. Det snabbskjutande artilleriets sannolika inflyta nde pit sjötak

ti ken och fartygsbyggnadssättot; Dansko kryssaren HI kl. Gei$m·; Eyskr torpcd

kryss:mm TT'ojeu;oda; 8kjntförsök med lJestroye,rs nmlonattcnsknnon. 

9:o hiiftet. Den artilleristislm utbildningen ombord; Franske torpcdb:\trn 

Mousquetairc; Harwey's härdningsprocrss; Optisk skjntning (lo tir optiqne). 

)lfittheilnnyen (t·us clem Gebiete des Seewesens N:o IV O('h 

V. 8jökrigsrättcns tilliimpning i ch ilenska kriget; Snabbeldskanoner af stor ka

liber (forts .); De europeiska staternas ku~tfOrs ,·arssystcm; Engelska örlogsflottans 

budgot 1802-93; Om anfall mot 1(\]stbefi.istningm· af sjöstrillHkraftor; Om elek

troteknikens inflytande pil ~kopps- och skq1psm:1skinbyggna<lskonstcns områden; 

8ehne.J;c rts skoppsmask intdrgraf: Om anviitHlandot af aluminium till hyg·gan<lo :1.f 

yachler; Tyska örlog,;ll"ttans budget l8~J~-~H; Frau~ka sl: tgskl•ppot .Jaunlyui-
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b&r·ry; 1'örcntn Statcrnas monitor Miantonomoh; Skjutförsök mot Chnmond-plilt; 

Ballistit; Ofningar mod undenattcnsvapcn inom italienska fl ottan; Bohmaycrs 

elektriskt ringklocka; Franklins rii<l<lningsboj; Jcmförando priifning af olika :m

karen. 
N:o VI och VII. Den uya knstkartan öfver Adriati ska hafvct; Det snabb

skJutande artilleriets sa tmolika inflytande pil sjötaktiken och fartygsbyggnadssät

te~; Fotogrammetriens framsteg: Om styrban1 torpeder; Do onropeiska st:Lternas 

];ustförsvarssystem -· Ita;icn, England , Spa niet: , E yssland, Norge och Sverige 

(slut); Användandet af flytande briinslc på krigsfartyg; J omförelse mellan spanska 

10- 12- och 14-cm. snabbskjutande kanoner och sädana från Armstrmw Krnpp 

Hotellkiss och c~met; I mcirsarne på lllO<lerna slagskopp och kryssare; Italiensk<~ 
slagskoppet Swrclegna; 1'ranska pan sarfartygen Bouoincs' ocl1 Jemappes' aflöp

ning; ]'ranska slagskoppet 111.assena; Engelske kryssaron Orescents aflöpnitw· Om 

åskslag på f:n-tyg och åskledare; Flytande hriinsle för torpedbåtar; Om tillverk

ningen af Conlito: Italienske torpedkryssaren [}rania; Engelska slagskoppet 
Royal Sovereign. 

N:o Vill och IX. Den s. k. «nyare nautiska astronomien, i dess historiska 

utvcekling och med hiinsyn till dess praktiska använclbnrhet; Snabbeldskanonor 

af stor kaltbor (forts.); Ny fransk torpedbåt från Normand; Haveriet i pannrum

mot på franske kryssaron Dttpuy cle l AJm c; Spanska kanonslupen Cuervo; Tyske 

kommandoavison Hohcn-xollerns aflöpning; Förenta staternas kanonbåt Onst-ine; 
Torpedbåtslotsn r; Georges C. Bakers undervattensbåt; Ett tnsen meters initial

hastigi1ot; Försök med fran ska slagskeppet Neptunes svåra artilleri. 

S:lsom bilaga: I-Iamlledning vid skötsol och yfml af skeppsångpannor oeh 
skeppsu ngmaskiner af J . l<'assel. 

Jmwnal of the Royal Unitell Ser vice Institution. Maj. 

Dufvor för land- oeh sjötjcnst., med exempel från nyare fcirsök; Väderloken i 

Atlanten och dess sa mband med väderleken i England; Dc förnämsta kontinen
talmagtemas sjömilitänt skolor. 

P1·oculings of the Boynl .A1·tillm·y Instittttion. Juni. Ar
ti lleriet i kustförsvaret. 

Juli. Artilleriet i knsiför5varet (forts. och slut). 

Bevtte ll:la1·itiuw et Colonictle. Mars. Några af brittiskn koj saniii

mots problem; Användan1let af logg mod onkel eller dn b bel «moulinet•; Det sista 

stora sjökriget; Om do franska örlogsstationernas adminis tration; Italiensk\ Hot

tans budget 1892-93; Sjösättning af do engelska kryssa m e Blenhei'lll, Gra.ftoll. 
Inclcfat·iga.ble, Pique, Gteaner, Assaye och Ptassy; Profturer mot! amerikanska 

moni1A1rerna J.}fiontonomolt och JYiontm·ey. 
April. Oeeanografi (forts.); Betraktelser öfver furhällandet mellan barome

tern och vintlrigtningen; Studie öfver värmets mekaniska teori; Krnt och hiiftiga 

sprängiimncn (forts.); Solarometern. 

Maj. Studio öfvcr viinncts mekaniska teori (forts.); Tyska flottan; Luftbal

longer, och utforskningen af afrikanska kontinenten; Engelska iirlogsmnrinons bu<l

gct; Royal So&ercings 1Ci-cm. kanoner; J en dliramlo t<tblil mcll:1n engclslw , spaH-



Hb. amorilmnska, franska och rysb kryssare; Försök med cellulosa i .l<'riront;l 

t; bl tern a; Do engelska nuxiliärkryssarnr. 
Juni. 8tndic uf\·cr viinuets mcbnisb teori (fo rts.); Jlc forna nlarintrup

]lC I'IIa (forts .); ~ågra af hritti ska krjsanlömcts problem (forts. oeh slut.) ; A rtillc

ri et s framsteg under år 1890; Luftba llonger, oeh utfors imingen af afrikanska kon

tinenten; Tyska flottans nya kanoner; Angfartygs vibrationer; Engelska slagskep

pet Royal 8ovc·re1:_qns p roftnr; «Wha lobacb-!iugfartyg; Don transatlantislin post

boful'(lringen. 
Juli. Tyska flottan (forts .); Hist0riska stnrlicr iifver franska iirl0gsfh>tL1 n 

(forts. ); Simlic lifi'Cl' viirmets mekani ska teori (forts.); Engelska flottnn på lw

storna n f Annis och i::laintongo 1757; Kl'llt och hiiftiga spriingämnen (f,lrts.); Luft

h;l!longcr , och utforskningen af afrikansb kontinenten (forts.) . 

Augusti. Luftballonger, och utforsliningen af afrikanska kontinenten (forts.); 

En expedi tion med ett slafskepp (1787-88); De forna marintrupperna (forts.) : 

Upphofvet till 'franska Indien. Jan Brgum l70G- 17i50; Krut oeh hiif'tiga spriing

iim nen (forts.); Ericssons undorvattenskanon; Försl'a rot af Portsmontlt och Tha111es. 

J>t·occedin(fS of the U. S. Naval Itu>titutc . N:o l. J)riggs-8chrnc

,Jcrs system för snahbcld skn noncr; Anmärkningar rörallli c organisationf'H ;1f f\ot

torn;ls ma skinpcrsonal: Signalfr!igans stiillning ull(kr niirvarnndc tid; Stapcla fl iip

ningrns statik; Rurlc<lningarna i U. S. JfrJI1ierry,: Fijrsiik mot pansarplåt. 




