Fram
Na przełomie XIX i XX wieku zorganizowano całą serię ekspedycji mających na celu dotarcie
do ostatniego niezbadanego zakątka Ziemi – obszaru polarnego. Jednym z zagrożeń, na jakie
narażeni byli badacze polarni było uwięzienie ich statku w lodzie zdolnym zgnieść kadłub.
Pewien konstruktor zbudował jednak statek, którego lód nie mógł zgnieść, a przeciwnie,
korzystał z obecności lodu.

T yp: szkuner marslowy
Wodowanie: Larvik, Norwegia,

1892
Długość: 38,9 m
Tonaż: 402 tony rejestrowe
Konstrukc ja: drewno

z gatunku Chlorocardium rodiei
(zewnętrzne poszycie)
i drewno sosnowe
(wewnętrzne poszycie),
szkielet z drewna dębowego
Napęd: żagle na 3 masztach

i bukszprycie plus silnik parowy
potrójnego rozprężania
(od 1910 r. silnik diesla)
napędzający pojedynczą śrubę

Przekrój podłużny

K iedy norweski badacz Fridtjof Nansen (1861–1930) przeczytał

doniesienia o szczątkach statku znalezionych na wybrzeżu Grenlandii,
wpadł na pomysł, w jaki sposób dotrzeć na biegun północny. Potrzebny
był jednak do tego statek, jakiego nikt wcześniej nie zbudował. Statek
ten, Fram („Naprzód”), wziął później udział w trzech słynnych
wyprawach polarnych.
Znalezione na brzegu szczątki pochodziły ze statku Jeannette, który
został uwięziony w lodzie we wrześniu 1879 roku. Statek przedryfował
600 mil (965 km) skuty lodem zanim został przez lód zmiażdżony
i zatopiony w pobliżu Wysp Nowosyberyjskich. Odległość jaką pokonał
uwięziony w lodzie statek zasugerowała Nansenowi, że istnieje jakiś silny
prąd, który można by wykorzystać do dotarcia do bieguna północnego
albo przynajmniej zbliżenia się do niego. Gdyby udało się dopłynąć
statkiem do odpowiedniego miejsca, to prąd zaniósłby go uwięzionego
w lodzie w kierunku bieguna. Do realizacji tego planu potrzebny był
odpowiedni statek. Jeannette miała specjalnie wzmocniony kadłub, ale
i tak został on zmiażdżony przez lód. Nansen wymyślił statek z kadłubem
takiego kształtu, że lód zamiast zgniatać go, będzie wypychał ku górze.

Statek zbudowany przez
cieślę okrętowego pochodzenia
szkocko-norweskiego, Colina
Archera, nie był szczególnie
Przekrój poprzeczny
piękny. Miał stępiony dziób
środkowej części kadłuba
i rufę, i zaokrąglony
w przekroju kadłub.
Nie miał żadnych występów
rozgarniających lód. Ster
i śrubę można było unieść
Przekrój poprzeczny
maszynowni
i schować w specjalnych
komorach, by uniknąć ich
uszkodzenia. Choć nie
oczekiwano by statek
wytrzymał ciśnienie otaczającego go lodu, to jego konstrukcja była
wyjątkowo solidna. Kadłub składał się z czterech warstw. Wewnętrzna
część szkieletu z drewna dębowego była obita deskami z sosny smołowej
o grubości 10 cm. Natomiast zewnętrzna część szkieletu dwiema
warstwami dębowych klepek chronionych warstwą drewna z gatunku
Chlorocardium rodiei, jednego z najtwardszych jakie istnieje. Zewnętrzne
pokrycie było zamocowane w taki sposób, że mogło zostać zerwane przez
lód bez naruszenia kadłuba. Całości dopełniały stalowe belki na dziobie
i rufie. Kabiny mieszkalne wewnątrz miały solidną izolację cieplną.

Rzut

POWYŻEJ: Rysunki techniczne

uwidoczniają mocną konstrukcję
i zaokrąglony profil kadłuba
pozwalający podróżować
na krze lodowej.
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PO LEWEJ: Fram spędził 3 lata
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Franciszka Józefa

dalej na północ niż jakikolwiek inny statek
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PO PRAWEJ: Norweski fotografik
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statku Fram w 1909 roku,
krótko przed trzecią wyprawą,
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Anders Beer Wilse zrobił to zdjęcie

uwięziony w dryfującym lodzie, dotarł

R o s ja

Projektowana trasa
Trasa pokonana przez załogę
Trasa powrotna statku Fram
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Wyprawa
Nansen wyruszył w arktyczną podróż na
pokładzie Fram 24 czerwca 1893 roku
zabierając ze sobą zapasy żywności
i wyposażenia wystarczające na 6 lat. Załoga
szybko zorientowała się, że gładki, okrągły
kadłub powoduje silne kołysanie statku.
Statek po drodze zabrał jeszcze ostatnie
zapasy w Norwegii, a z Syberii 34 psy
zaprzęgowe. 25 września 1893 roku Fram
dotarł do dryfującego lodu i był pierwszym
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