
302 SÄKENtÄ

Nykyisen sodan miinat
Nykyisessä sodassa on miinan- 

käyttö osoittautunut sangen tuhoi
saksi hävityskeinoksi. Vedenalais
ten veneiden ahdistamisen ohella, 
väijyy kauppa- ja sotalaivoja alin
omaa salainen tumia miinoissa.

Merimiinoja käytetään joko ank
kuroituina tai vapaasti ajelehtivi
na. Ankkuroidut miinat voivat 
olla joko pohjamiinoja tai kellu
via miinoja. Kelluvat miinat pi
detään tavallisesti n. s. kellukoho- 
jen varassa jonkunverran veden
pinnan alapuolella.

Useimmat merimiinat ovat rä
jähdyksen synnyttämiseksi varus

tetut ohutseinäisellä lyijyputkella, 
jonka sisään on asetettu happoa 
sisältävä lasiputki. Kun nyt laiva 
törmää miinaan, murtuu lyijyput
ki, rikkoen sisällä olevan lasiput
ken. jolloin happo virtaa galvaani
seen sekoitukseen ja silloin syn
tyy sähkövirta ja miina räjähtää 
hirveällä voimalla. Myös räjäy
tetään merimiinoja maaltakäsin 
sähkökaapelien avulla.

Kaikki tärkeimmät satamat ja ve
sistöt miinoitetaan, s. o. lähekkäin 
asetetaan miinoja ja siten saarre
taan koko vesistö. Jollekin koh
dalle jätetään pieni aukko, jotta 
omat laivat saattavat vapaasti 
liikkua. Kun tiedetään, millä koh
dalla miinoja ei ole, voidaan va
paasti liikkua. Mutta vihollislai
va st opa ei tätä tiedä. Kun se la
it estyy miinoitettua vesistöä, niin 
äkkiarvaamatta törmää se johonkin 
miinaan ja  silloin on aluksen tuho 
varma.

Mutta nämä ankkuroidutkin mii
nat saattavat tuottaa tuhoa muual
lakin kuin sillä alueella, johon ne 
on sijoitettu. Toisinaan sattuu 
tällainen ankkuroitu miina irtaan

n u  vei 1 , V o im a k a s  uiikkai-lnilina. K u v a  2. R an n alle  a jautunut miina.



SÄ KENIA 303

K u v a  3. T o rp ^ lo m iliia ,



304 SAKENSA

tumaan ankkuristaan ja lähteä 
ajelehtimaan. Näin saattaa se liik
kua vaikkapa vuosikausiakin pit
kin meriä, kunnes jokin laiva sii
hen törmää. Parhaassa tapauk
sessa saattaa se ajautua rannalle, 
ollen sielläkin vaarallisena. K u
vamme no. 2  näyttää tällaista rati
na lleaj astunutta ankkurimiinaa.
Sen löysivät saksalaiset Belgian 
rannikolla, jossa väittävät niitä 
olevan useitakin — englantilais
ten “ huolimattoman” miinanlaskitii 
takia. Englantilaiset taasen puo
lestaan väittävät saksalaisten las
kevan huoli imit toin asti" miinoja, 
joten kummallakin puolella lienee 
osansa näiden tuhoisani tnurhavä- 
lineiden “ ajattelemattomassa” las
kemisessa, Kuvamme no. 4 osoit
taa kuinka voimakas tällainen mii
na on. Aukko, jonka näemme ran
tahietikossa. syntyi senjälkecn kun 
miina oli räjäytetty.

Taitsi näitä ankkuroituja miino
ja, on vielä n. s. ajelehtivia miino
ja, joilla jo on useita laivoja upo
tettu. Nämä ovat tavallaan miinan 
ja torpedon välimuotoja, jonka

t uoksi niitä kutsutaankin torpedo- 
miinoiksi. Nämä tor pedoin iinat 
ovat varustetut koneella, joka pi
tää niitä tarkoin määrätyssä ylös 
ja ajas kulkevassa liikkeessä, estä
en miinoja siten vajoamasta poh
jaan. Kuvamme no. 3 näyttää täl
laisen torpedomiinan. Kuvan kes- 
kimäisessä osassa näemme itse 
miinan, valkoisella on merkitty, 
miten syvälle miina vajoo. Kun 
se 011 vajonnut näin alas, joutuu 
sen koneisto veden painon vaiku
tuksesta käyntiin ja miina kohoaa 
jälleen vedenpinnan rajalle, josta 
se jälleen laskeutuu. Tällaista pe
liä pitää se määrätyn ajan. Ellei 
se tämän määrätyn ajan kuluessa 
ole sat limut upottamaan mitään 
laivaa, niin koneisto lakkaa toimi
masta ja miina vajoaa pohjaan. 
Tämän jälkeen 011 se vaaraton. — 
Molemmin puolin kuvaa no. 3 011 
tämän torpeedotniinan läpileikkaus.

Miinat ovat varustetut voimak
kaalla räjähdysaineella. Aikai
semmin täytettiin ne ruudilla. Ny
kyään käytetään niissä nitroglyse
riiniä, meliniittiä, y. m.
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