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joihin tikkaiden jalat kiinnitetään, kun tähystys-
paikka rakennetaan vaunun arkulle.

Arkun sisäpuolen jakaa keskikilpi kahteen
osastoon, jotka puolestaanovat jaetut useihin loke-
roihin. Lokerot on merkitty kirjaimilla A— H.

Etuosastossa säilytetään m. m. pientä haara-
kaukoputken jalustaa, haarakaukoputkea, puhelin-
koneita ja -tarpeita. m

Takaosastoon on sijoitettu suuntauskehät, te-
räslankatikkaat, vetoköysiä, hevosenkenkiä, muona-
varoja y. in.

Kenttätykistön tähystystikkaat muodostaakol-
mijalkainen teline, jonka kahta jalkaa yhdistävät
poikkipuut, kolmas on takatukena. Kuljetusta var-
ten ne voidaan asettaa kokoon kuten valokuvausko-
neen teline. Tähystystä varten ne pystytetään joko
vaunuille taimaahan. Haarakaukoputkikiinnitetään
tikkaiden kärkeen, jalkojen yhtymäkohtaan, ja ylä-
ja alakilpi ripustetaan tähystäjän suojaksi, niin että
vain kaukoputkenhaarat pistävät niiden yläpuolelta
esiin.

5. Ammukset.
1. Yleistä.

Jalkaväen aseisiin, kivääreihin ja konekivää-
reihin, verrattuna on tykistön tehtävä nykyaikai-
sessa taistelussa hyvin paljon monipuolisempi.
Kun edellisillä taistellaan vain eläviä, edestä-
päin osumiselle alttiita maaleja vastaan,
tulee tykistön kyetä luodeillaan vahingoittamaan,
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särkemään, hävittämään mitä erilaisimpiamaaleja.
Tästä maalien erilaisuudesta johtuu toivotun vaiku-
tuksen aikaansaamiseksimyöserilaisten luotien tar-
peellisuus.

Maalit erotetaan seuraavasti:
1. Elävät maalit:
a) suoraan edestäpäin osumiselle alttiit: taiste-

lukentällä olevat, marssivat eriaselajiset joukot ja
joukkomuodostukset; erityiset aselajit taistelumuo-
doissaan: ampumaketjut, ratsuväki hyökkäysmuo-
dossaan, tykistö ja konekiväärit ampuma-asemis-
saan; silmänräpäysmaalit, tähystyspaikat, lento-
koneet, ilmalaivat, ilma- ja tähystyspallot;

b) pystysuorien suojuksien takana: ampuvien
kilpipatterien miehistöt, juoksuhautamiehistöt,
joukko-osastot pystysuorien suojuksien takana, kaa-
riammuntatykkien miehistöt;

e) vaakasuorien suojuksien takana: miehistö
juoksuhautojen pommi- ja asuntosuojuksissa ja pat-
terien miehistöt samoin pommi- ja asuntosuojuksis-
siian;

d) joukot korkearunkoisessa metsässä.
2. Vastustuskykyiset maalit joko edestäpäin

osumiselle alttiita tahi pysty- ja vaakasuorien suo-
juksien takana:

a) pystysuorat: muurit, talot, kylät, esteet,
junat;

b) vaakasuorat: panssaripatterit, ampuniava-
rastot.

Edestäpäin osumiselle alttiita eläviä maaleja
vastaan tarvitaan mahdollisimman moniin osiin,
räjähdyssirpaleisiin, särkyvä pituussuuntaan vai-
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kutiava luoti (shrapnelli); pystysuorien suojuksien
takana olevat elävät maalit taas vaativat luodin,
jonka räjähdyssirpaleetlyövätylhäältä alas- ja taak-
sepäin (granaattiaikasytytin);vaakasuorien suojuk-
sien alla olevia eläviä maaleja ammuttaessa tulee
luodin ensiksi läpäistä
suojus ja senjälkeen vas-
ta vaikuttaa sirpaleillaan
ja kaasuillaan tarkotet-
tuun maaliin.

Vastustuskykyisiä maa-
leja ammuttaessa tulee
luodin omata paitsi läpäi-
sykykyä, kyky repiä
maali sattumispisteen
ympäriltä mahdollisim-
man laajalti. Tämä saa-
vutetaan sikäli, mitä sy-
vempään luoti kykenee
kokonaisena räjähtämät-
tä tunkeutumaan.

Myöskin aivan lähellä
olevat maalit vaativat
vaikutukseltaan erilaisia
luoteja kuin kauempana
olevat maalit.

Kaikkia edelläolevia
vaatimuksia ei sama luo-
tilaji voi täyttää. Siksi
on olemassa kahdenlaisia
luoteja: shrapnelli ja gra-
naatti, viimemainittu sei-
niensä vahvuuden mukaan
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ohut-, keskipaksu- ja paksuseinäinen. Kolmantena
luotilajina voidaan esittää n. k. yhteisluoti, jonka
rakenteessa on koetettu saavuttaa luodilta vaadit-
tavat mahdollisimman monet ominaisuudet, yhdis-
tää samaan luotiin shrapnellin ja granaatinominai-
suudet.

2. Luoti.

Kaikki nyt mainitut luotilajit ovat ulkomuo-
doltaan lieriömäisiä,päättyen edessä enemmän tahi
vähemmän suippoon kärkeen, joka sisältää sytytin-
laitteen. Seinät, jotka ovat terästä, ovat ainakin sik-
si vahvat, ettei luodin räjähtäminen tykin putkessa
ole pelättävissä; niiden vahvuus riippuu muuten
tarkotuksesta, jota varten kukin laji on valmistettu.
Kaikki terävät särmät ovat luodissa pyöristetyt.

Painopiste on luodin pituusakselillahiukan sen
keskipisteen takana.

Likellä luodin pohjaa kiertää sen ulkopintaa
kuparinen johtorengas, joka on upotettu itse luodin
seinään; se on kuitenkin siitä ulkoneva, ja sen läpi-
leikkaus on hiukan suurempi kun tykin putken, rih-
lojenkohdalta. Sentähden pakottaa ruutipanoksen
synnyttämä paine luodin kulkemaan pitkin putkes-
sa olevia rihloja ja saattaa sen pyörimään pituus-
akselinsa ympäri.

Välittömästi luodin kärjen suippenevan osan
takana on n. k. paksunnos, s. o. luoti on tältä koh-
daltaan hiukan paksumpi kuin muualta. Tällä saa-
vutetaan, että luodin pituusakseli luodin ollessa
työnnettynäputkeen on yhdensuuntainenputken si-
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Kuva 72.
Kenttähaubitsiluoti 05 kartusseineen.

Asetinlevy. cAsetinrengas\ oyfytmO/mansalparengastal
Paloreiäntukkija.
Punamerkki -/L

Asetmmerkki

johiorengas

susakselin kanssa, sen pohja kohtisuorassa sisusak-
selia vastaan.

Riippuen siitä, niissä osassa luotia räjähdys-
panos sijaitsee, erotetaan pohjaontelo-, keskiontelo-
ja kärkionteloshrapuelleja, joista nykyisin tulee
melkein yksinomaan kysymykseen vain ensiksimai-nittu, pohjaonteloshrapnelli.
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Kuva, 73.

Shrapnellin yleismalli.
A) kuori, l») pohja, a) lieriö-
mäinen osa, W) paksunnos,
P) johtorengas,M)kiirkiaukko
ruuvineen sytyttimen kiin-
nittämistä varten,/) sytytin,
f?)tyiintölevy,K)messinkinen
kesklputki, O) täyteluodit.

Shrapnellin seinät ovat
ohuet, jonka kautta luodin
ontelossa on saatu mah-
dollisimman suuri tila
lyijyluodeille, joilla se
on täytetty. Nämä täyte-
luodit ovat erityisellä ai-
neella lujasti kiinnitetty
toisiinsa ja itse luodin sei-
nämiin, niin etteivät ne voi
ammuttaessa ja luodin il-
massa lentäessä liikkumisel-
laan muuttaa luodin paino-
pistettä, häiritä sen vaka-
vaa kulkua. Täyteaine on
myös helposti syttyvää ja
palavaa, joten shrapnelli is-
kusytyttimellä ammuttuna
saa aikaan tulipalon. Täy-
teluotien luku ja painoriip-
puu luodin suuruudesta;
lukumäärä vaihtelee noin
300 ja 1600 välillä painon
ollessa noin 10 gr.

Sytyttimen toimiessa syt-
tyy ensiksi luodin läpi kul-
kevassa keskiputkessa oleva
musta ruuti, ja tuli johtuu
sen kautta pohjaontelon
räjähdyspanokseen, joka

myös on mustaa ruutia ja räjähtäessään jättää hei
posti havaittavan savupilven.

Täyteluodit irtaantuvat luodin räjähtäessä ja jat-
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kavat matkaansa lisääntyneellä nopeudella,
räjähdyspanos niille on antanut.

Shrapnellinsytytin on kaksoissytytin
Granaateissa on ontelo kokonaan täytetty

jähdysaineella. Paksuseinäisissä granaateissa,

Kuva 74. % Kuva 75.

jonka

rä-
joi-

Paksuseinäisen granaatin Ohutseinäisen granaatin
yleismalli. yleismalli.
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Den tulee räjähtäessään antaamahdollisimman suuri
joukko räjähdyssirpaleita, on räjähdyspanos ver-
rattain pieni. Ohutseinäisissä on panos taas suuri,
ja niiden vaikutus on enemmän miinamai-
nen. Molempien näiden lajien välimailla on keski-
paksuseinäinen granaatti.

Sytytin granaateissa on joko iskusytytin hi-
dastuen tahi ilman, tahi sitten kaksoissytytin.

Kuva 76.

Yhteisluodin yleismalli

Yhteisluotia voidaan käyt-
tää sekä shrapnellina että
granaattina.

Granaattina ammuttaessa
räjähtää keskiontelossa si-
jaitseva voimakas räjäh-
dysaine pirstoen luodin
seinät pieniin kappaleisiin,
jotka samoinkuin täyteluo-
dit lyövät kaikille tahoille.
Shrapnellina ammuttaessa
ei keskiontelon räjähdyspa-
nos räjähdä ollenkaan, vaan
sytyttimen aiheuttama liek-
ki johtuu keskiputken
kautta suoraan pohjaonte-
lon mustaan ruutiin. Vai-
kutus on tällöin samallai-
nen kuin pohjaonteloshrap-
nellilla.

Yhteisluodin sytyttimeen
on sovitettu sekä iskusyty-
tin hidastuen ja ilman, että
aikasytytin.
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3. Sytytin.

Sytyttimen tehtävänä on saattaa luodin sisäl-
tämä räjähdyspanos määrätyllä hetkellä räjähtä-
mään.

Sytyttimiä voidaan erottaa 2 eri päälajia: isku-
sytytin ja aikasytytin. Iskusytyttimiä löytyyhidas-
tuen ja ilman ja aikasytyttimiä palo- tahi kellolaite-
järjestelmää. Kaksoissytyttimeksi nimitetään syty-
tintä, joka sisältää sekä isku- että aikasytyttimen.

Shrapnellin aikasytytin sytyttää sen ajan tahi
matkan kuluttua, jolle sytytin on asetettu, välittö-
mästi keskiputkessa olevan mustanruudin ja aiheut-
taa tämän sekä pohjaontelossa löytyvänruutipanok-
sen räjähdyksen.

Granaatin räjähdyspanoksissa käytetään voi-
makkaampia räjähdysaineita, enimmäkseen pikri-
niä, jotka eivät räjähdä yksistään liekistä, vaan
vaativat erityisen välitysaineen. Sellaisena
käytetään jotakin puristettua räjähdysainettayhdes-
*sä nallin kanssa. Sytyttimen liekki kohtaa ensiksi
nallin, joka laukeaa ja aiheuttaa välittömässä yhte-
ydessään olevan välitysaineen räjähdyksen kautta
itse räjähdyspanoksenräjähdyksen.

Iskusytytin aiheuttaa luodin räjähdyspanoksen
räjähdyksen sillä hetkellä, jolloin sytyttimen kärki
osuu maaliin. Tällöin nimittäin sytyttimessä oleva
iskuri lyö vastassaan olevaan nalliin, joka lauetes-
saan räjäyttää panoksen. Hidastuvassa iskusytytti-
messä on nallin yläpuolelle sovitettu ruutijyvä,
jonka täytyy ensiksi palaa pois ennenkun
luodin räjähdys tapahtuu. Tämä palaminenkestää



254

noin neljäsosan sekuntia, jonka ajan siis räjähdys
viivähtyy, jotta luoti ehtii tunkeutua maaliin.

Kaksoissytyttimessä ovat aika- ja iskusytytin
yhdistetyt niin, että toinen tai toinen niistä voidaan
saattaa toimimaan aina tarpeenmukaan.

Sytyttimessä olevamusta ruuti ei pala tasaisesti,
vaan vaikuttaa siihen ilmanpaine ja paino, kosteus
y. m. seikat. Palomatka ja luodin lentoaika eivät
sentähden aina satu yhteen, vaan on tämä epäkohta
ammuttaessa otettava huomioon. Tämän epäkohdan
poistamiseksi on rakennettu n. k. kellolaitesytytin.
Ruutikaasun luodille putkessa antama sysäys saat-
taa sytyttimen kellolaitteen käyntiin. Määrätyn ajan
kuluttua vapautuu laitteeseen kuuluva iskujoustin,
joka tällöiniskee vastassaan olevaannalliin ja vuo-
rostaan räjäyttää räjähdyspanoksen.

4. Latauspanos.

Kaikissa uudemmissa tykeissä on latausaineena
käytetty ruuti suljettu messinkiseen ruutisäiliöön,
kartussiin; vanhemmissa se on kankaisessa pus-
sissa. Tällaisen kartussin kautta tapahtuu nykyai-
kaisissa tykeissä myöskinputken takaosan tiivistys
kaasutiiviiksi lukon puristaessakartussin pohjan ul-
konevan reunan tarkasti putken takaosaan. Jokai-
nen uusi putkeen asetettu kartussi toimii näin aina
uutena tiivistäjänä, joten ei tarvitse käyttää erityi-
siä tiivistysrenkaita ja -levyjä kuten vanhemmissa
tykeissä.

Näillä metallisilla kartusseilla on vielä se
etu, että niissä on samallainen sytytyslaite kuin ki-
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väärinpatruunassa. Kartussin pohjassa on nalli, jo-
hon lukossa oleva iskuri laukaistaessa lyö ja joka
sytyttää panoksen, jossa likinnä nallia käytetään
syttymisen aikaansaamiseksi hiukan mustaa ruutia.

Kuva 77.

Kevyen kenttähaubitsin
kartussihylsy.

A) hylsy, Ii) nallihattu, 0) panos
D) kansi, E) sytytyspanos.

Tällaisissa säiliöissä käy-
tettynä ruuti ei ole niin
altis ilman vaikutuksille,
kosteudelle y. m.

Sen mukaan, onko kar-
tussi yhdistetty luotiin,
kuten kiväärin patruu-
nassa, tai erillään siitä,
s. o. luoti työnnetään
ensin erikseen putkeen ja

Kuva, 78.

Patruunahylsy.
A.) hylsy, B)nalli, C)panos

D) sytytyspanos.

senjälkeen kartussi, erotetaan patruunahylsy ja
kartussihylsy. Edellisiä käytetään laaka-ammunta-
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tykeissä, jotka aina ampuvat kokonaispanoksilla,ja
jälkimäisiä kaariammuntatykeissä, jotka ampu-
vat erisuurilla panoksilla, osapanoksilla. Viime
mainituissa on kartussissa oleva ruuti kangaspus-
seissa, joiden luku esim. haubitsissa on 7 ja joita
voidaan tarpeen mukaan vähentää.
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