
Les submersibles scrutent les eaux avec une précision
infaillible leur permettant les plus grandes audaces, telle
cette randonnée sous les glaces polaires, C'est ainsi que
le 5 août 1958, à 13h54, la banquise du Pôle Nord se
crevait sous la poussée d'un étrange animal: plutôt qu'un
énorme cachalot, c'était une machine de 90 m dc long,
construite par les hommes, le "Nautilus" du XXc s,
Ce sous-marin atomique venait de défricher unc nouvollc
route, celle des futurs cargos qui fendronr lcs crux par
plusieurs centaines de mètres sous la surface, écourtant
de 8000 km la distance de Londres àTokyo!
Les redoutables sous-marins atomiqucs ront ôqulpét dr
fusées ,'Polaris" dont les charges nucléairor rrvrtarllant
à coup sûr les grandes cités prises pour cibla. Cu éton-
nantes machines de guerre peuvent dcmcurrr dtr molr
sous I'eau; quant au carburant utilisé, ll n'crt tutrc quo
I'uranium dont quelques kilotrammcr rufllrant pour dGt
mois au lieu des tonnes et des tonnlr dr mrrout qu'll
faudrait normalement. Un sour-mrrln ttomlqua fonc.
tionne... à la vapeur, commc h locomotlvr, I rrulo
différence que son carburant att l'anarlla nuclôllro ot
non le charbon: un liquidc crt lntrodult dtnr h rôrc-
teur pour en sortir à très hruto trmplrrturr, chrlour
communiquée à un génératcur dr vtprur crnrllré vorc
les d ifférentes turbines.
Le commandant d'un tel appûrGll r prôt da cont hommol
sous ses ordres. Quand ll rôglo m moRtro rvtnt do qult-
ter le quai d'embarqucmcnt, ll rtlt qua l. tompt rorÂ
mainrenu, en déplt d.r lrtltudat, rulvlnt l'hcurc dr la
base; sous l'eau, danr lcr profondrurr toulourr rombrot,
les jours et lca nul$ p.uvtnt ao tuccad.r rrnr qua cclû
change grand-chorc I l'oprcr clot du rour-mrrln prrfrl.
tement éclairé ru naon, Mrljrl tout, ll frtt bon vlvrl
dans ce mondc à prrt, loln dr l'rlttrtton coutumlàr. r l.r
marins y travalllcnt hult hcurcr prr lour ru ron d'uno
musique fonctlonnolh at, (hrqua tolr, llr vont volr un
lilm car il y a un clnômr I bord, Buucoup d'rntrc lux rr
livront aux étudor pour trompar h crlnr drr profon.
dcurr drnr c. monmtar. lrtqur crlé, ll trt vnl, I dcr
lins bclliquour.r an rtt.ndrnt qu'un tal,,cloltr."
scrvG un lour ru tnntport ptclnqua,
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Equipcmcnt-XVlc S. - Arnsr
e genrÀl L. de V ncr con(evôrt-il
'equ Pement sols marrn: un
nràrque a prques (ontre les
porssons dÀngereux. de! palme5
et !n 5/51ème re5prrÀtoire à

tres petrte prolondeur.

XvllEcurra ultrurtlnJ -
Zo zaq de genrile L. da Vrn(r
de onderwateru tr0slrnB eeô
masker met preken leSen ge'
vaarirlke vrsseô. zwemvoelen
eô een adenrhàllnBsslsteem
voor ondrep wJter.

La "Nautilut". Lea sous mains alomiques

Peuvent navrSoer des mois sans remoôÎer à la
surface. rls ont ouvert la route polaire... sous les
glaces de I'Arctrque. L rma8e nous montre:
l) et 9) torprlle.,2) salle des machtnes, J) réac-
reur,4) radar.5) poste de commandemenl,
6) pérrscope, 7) carré des officrers, 8) réfecloire.

Doucc illurion - Ën pratrque,
I i . vcnànt pàr ce r!/au est
rrr e5plrnble car a plus d l m80
de profondeur, la preslron de
l eiu écrÀserart les poumons sr

I arr n è(ar! pa5 comprrmi en
con9eq!ence.

DG..N.utllu.". Atomrsche duikboten kunnen
maandenlang varen zoôder boven te komen.
Deze openden de poolroute... onder het
Noordpoolijs. Bil het beeld: l) en 9) torpedo'si
2) machrnekamer, 3) reactiemotor. 4) radar,
5) commandopost, 6) periscoop, 7) longræm,
8) refier,

Slecht3 illutic - De luchl u,t
deze bus drent prakr,sch tot
nrels. wànt deper dan lm80
drent de l!cht naar verhoud rg
onder druk te staàn, opdai de
waterdruk de lon8en nrel zou
platdrukken.

De duikboten speuren met onfeilbare nauwkeurigheid
om zich heen en alles wordt mogeiijk, zelfs een reis
onder het ijs van de Noordpool. Zo gebeurde het dat
op 5 augustus 1958, te 13.54h, een vreemde gedaante
het ils van de Noordpool deed barsten. Het was geen
reusachtige potvis maar wel een tuig met een lengte van
90 m, door mensenhanden gebouwd, de "Nautilus"
van de XXe eeuw. Deze atomische onderzeeêr was iuist
een nieuwe reisweg gaan verkennen, de reisweg die in de
toekomst zal gevolgd worden door de vrachtschepen die
het water zullen doorklieven op meerdere honderden
meter diepte en aldus de afstand van Londen naar Tokio
met 8000 km zullen verkorten! De vreeslilke atomische
duikboten voeren "Polaris"-raketten mede, waarvan de
kernlading grote steden kan verwoesten die op het
vasteland als mikpunt zouden worden genomen. Deze
verbazende oorlogstuigen kunnen maandenlang onder
water blilven. De gebruikte brandstof is immers niets
anders dan uranium, waarvan enkele kilogrammen vol-
staan voor maanden, in plaats van meerdere tonnen stook-
olie welke anders zouden vereist zijn. Een atomische
duikboot werkt met... stoom, zoals een locomotief, met
dit verschil dat zijn stuwkracht door kernenergie en niet
door kolen wordt voortgebracht. Een vloeistof wordt in
de reactiemotor gevoerd en komt er op zeer hoge tem-
peratuur weer uit; deze warmte wordt doorgegeven
aan een stoomgenerator die verbonden is met de ver-
schillende in werking te stellen turbines.
De gezagvoerder van dergelijk toestel heeft haast hon-
derd manschappen onder zijn bevel. Wanneer hij zijn
uurwerk regelt alvorens zich in te schepen weet hij
dat de tijd, waar hij zich ook mag bevinden, met deze
van de basis zal blijven overeenstemmen, daar onder
water in de altijd duistere diepte dagen en nachten op
mekaar kunnen volgen zonder dat dit iets wijzigt in de
gesloten ruimte van de onderzeeër, die daghelder ver-
licht wordt met neonbuizen, Het is er nochtans goed aan

boord, ver van de voortdurende gejaagdheid: de zee-
lieden werken er acht uur per dag met functionele mu-
ziek en iedere avond gaan ze een film kijken, want er is
een bioscoop aan boord. Velen onder hen ondernemen
studies om de tijd te doden in dit rustige lekenklooster,
dat nochtans voor oorlogsdoeleinden gebouwd werd,
in afwachting dat eens dergelijk voertuig voor vreed-
zaam vervoer zal gebruikt worden.




