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TW EETAK T OF VIERTAKT DIESELM OTOREN?
DOOR J. F . A . V A N  BRUGGEN, O U D -lN SPECTEU R  V A N  DEN M A R IN E  S T O O M V A A R T D IE N ST

Bij de steeds grootere  toepassing van Dieselmotoren voor 
/eescliejien, vooral nu wij een reusachtfge aanbouw van schepen 
in de toekomst mogen verwachten, komt de belangrijke vraag: 
„T w eetak t  of V ie r ta k t” ? meer en meer op den voorgrond.

T o t  heden toe w as.m en geneigd, de V iertakt de voorkeur te 
geven, daar deze inderdaad m et zeer goed gevolg op koopvaar
dijschepen is toegepast. Vooral de Deensche firm a Burmeister 
en W ain , is het gelukt de V iertaktm otor, to t  een bruikbare 
m achine voor schepen te maken. Andere groote f i rm a ’s gaven 
echter dadelijk de T w eetak t de voorkeur als systeem voor de 
scheepsmachine. Men moet evenwel toegeven, dat de Tweetakt 
in zijn verschillende uitvoeringen niet altijd even gelukkig was 
en vaak, zoowel groot als klein, een mislukking is geweest, 
zoodat hij niet zoo goed kon concurreeren met de V iertakt,  als 
nu het geval is.

Terwijl de v ie r tak t  reeds een jarenlange ondervinding had, 
als landmachine, voordat daaruit,  als het ware de scheepsma
chine is gegroeid, was dit m et de Tweetakt in de meeste geval
len niet zoo. Verschillende werven en machinefabrieken bouw
den hun  eerste proefmachine, nog met allerlei kinderziekten 
beliebt, direct in een schip en hierdoor is het nie t te verwon
deren, dat de gevolgen niet gunstig  waren. M en g ing  zelfs 
zoover, dat men dubhelwerkende tweetakt maakte, voordat de 
bezwaren van de enkelwerkende waren uit den weg geruimd. 
In  den bouw van de tweetakt hebben sommige fabrikanten met 
een overijling gewerkt, die de ontwikkeling van dit type zeer 
veel schade heeft gedaan en die oorzaak is geweest, dat in de 
Reeders- en Scheepsboinverskringcn, de v iertak t de voorkeur 
w ordt gegeven en de tweetakt met wantrouwen w ordt aan
gezien.

I)e aanvankelijke moeilijkheden met luchtcompressors, brand- 
stofpompen, kruiskopmetalen, zuigerkoeling, geforceerde sme
r ing  enz., die vroeger dikwijls storingvn veroorzaakten, zijn 
reeds lang opgeheven en de tweetaktmotor heeft zich tot een 
uits tekende scheepsmachine ontwikkeld. De bezwaren bij den 
bouw van de twcetaktmachine liggen niet in de uitvoering, 
doch voornamelijk in de keuze van het systeem. De ontwikke
ling van den tw eetak tm otor vorderden jarenlange en kostbare 
proefnemingen, zoowel als taaie volharding; daarom  hebben 
enkele fabrikanten dc tweetakt opgegeven, voordat zij aan het 
einddoel waren. Evenals zoovele industrieën, heeft door den 
oorlog ook de m olorindustr ie  een zeer groote vlucht genomen, 
doch m en was niet in de gelegenheid de bereikte resultaten be
kend te  maken. Als bewijs h iervan moge dienen, dat de firma 
Gebr. Sulzer A. G, te W in te r th u r ,  alleen aan tweetaktmotoren

voor schepen, in de helft van 1918 reeds meer dan 255000  
P .K . cff. geleverd had.

De grootste moeilijkheid, n.1. scheuren in de cylinderdeksels, 
is bij den tweetaktmotor opgelost,door de spoeling te doen plaats 
hebben door spleten, dus door de spoelhtchtkleppen in het dek
sel te doen vervallen. De firma Sulzer is op d it  gebied de 
baanbreekster geweest en heeft door h aa r  gepatenteerde spoe
ling, deze moeilijkheid geheel ondervangen.

Wij zullen nu de Sulzer-tweetakt als basis aannemen, voor 
eeiie vergelijking met de viertakt, teneinde een zuivere m aat
staf te hebben voor de beide systemen.

De voornaamste eischen die men aan een m otor moet stellen, 
om in aanmerking te komen, voor een scheepsmachine, zijn de 
volgende:

1. Bedrijfszekerheid en eenvoud.
2. Economie.
3. Omkeerbaarheid van beweging.
4. Toegankelijkheid en gemakkclijk te onderhouden.
5. Benoodigde ruimte.
6. Gewicht.
7. Kosten van aanschaffing.

B E D R IJFSZE K E R H EID  E N  E EN V O U D
H et zwaartepunt met het oog op bedrijfszekerheid, lig t bij 

den Dieselmotor in de verbrandingskamer van den werkcylin- 
der, zoowel als in de deelen, die baar  om vatten  en die de ver
branding daarin regelen.

In de verbrandingskamer kunnen, gedurende het arbeids
proces, drukken voorkomen van circa 45 alm. en tem peraturen 
tot 2000  gr. C. H et is duidelijk, dat onder zulke omstandig
heden, dopr warmteverschillen, spanningen in he t materiaal 
van de deksels kunnen voorkomen, die enorm zijn. Hetzelfde 
kan gezegd worden van de, in de deksels vervatte  kleppen en 
zittings en van de zuigers, zoowel als van de cylindervoeringen.

Terwijl de zuigers en voeringen betrekkelijk weinig  moeite 
veroorzaken, omdat dit cylinclrisclie lichamen zijn, m et vrijwel 
overal dezelfde wanddikten, die dus gemakkclijk kunnen 
uitzetten, is dit met de deksels, niet in gelijke m ate  het geval. 
De doorboringen van de deksels, die noodig zijn voor he t door
laten van de verschillende kleppen, zijn een doorgaand gevaar 
voor het vormen van scheuren, da t niet te vermijden is. D it 
gevaar bestaat vooral bij de viertakt, doch ook bij de tweetakt, 
waarbij de spoeliuchtkleppen in de deksels zijn aangebracht.

Deze systemen hebben het nadeel, dat in de verbrandings
ruimte, groote kleppen aanwezig moeten zijn, die steeds aan



hooge tem peraturen en rlruk zijn blootgesteld en met de daarbij 
beboerende spiraalveercn, steeds een groot gevaar zijn, voor de 
bedrijfszekerheid. De Sulzer tweetakt met spoeling beneden, 
beeft slechts één enkele doorlating in het deksel noodig, voor 
een gecombineerde brandstof- en aanzetklep.

Vergelijkt men het aantal kleppen dat bij een tweelingschroef- 
scliip in de verbrandingsruimten der cylinders aanwezig moet 
zijn, dan krijgt men voor hetzelfde vermogen, de volgende 
getallen:

Tweetakt met spoelkleppen in het deksel
(4 cylinders)  32—48 per schip

Viertakt (6 cylinders) . . . . . . .  48 „ „
Sulzer tweetakt met de spoeling beneden

(4 cylinders)  16 „ ,,

H e t  is dus duidelijk dat de laatste bij de heide andere typen 
zeer in hel voordeel moet zijn, met het oog op de geringer hoe
veelheid bewegingsmechanisttien en het belangrijk minder aan
tal doorboringen van de deksels.

Vergelijking tusschen Tweetakt en Viertakt.

Vooral de uitlaatkleppen van groote viertaktmaehines zijn 
zeer gevoelig. Zoolang goede gasolie wordt gebruikt en de ge
middelde druk in den cylindcr laag gehouden wordt, zoadat de 
tem peratuur ook laag blijft, houden de kleppen zich best; 
zoodra echter de volle belasting wordt toegepast en er eenige 
verontrein ig ing in  de olie is, b. v. zwavel of asfalt, worden de 
kleppen spoedig aangetast, daardoor lek en vaak zoo heet, dat 
de vastheid van het materiaal er onder lijdt en er soms stuk
ken vau  in den cylinder vallen. Bovendien gaat door de lekke 
kleppen de kompressiedruk achteruit en daardoor ook het ver
mogen van de machine, omdat door het: achteruitgaan van de 
desbetreffende cylinder, de overige cylinders overbelast moe
ten loepen, voor hetzelfde aantal omwent. Ook zullen de toch 
al slecht te  koelen deksels, gevaardoopen van te scheuren en de 
cylinders en voerings worden snel aangeladcn door roet. Door 
herhaaldelijk verwisselen, slijpen, nadraaieu enz. van de uit- 
vloeikleppen en door een groot aantal waarlooze deel en, kan 
m en de zaak wel gaande houden, doch het eischt enorm veel 
van het personeel en de reis w ord t e r  soms belangrijk veel door 
verlengd.

Zooals u i t  bovenstaande schetsen zal blijken, is de toestand 
bij de Sulzer machines veel gunstiger. Eén oogopslag is vol
doende om te zien, dat het deksel van fig. 1 belangrijk gun

stiger is dan dat van fig. 2. Terwijl er bij Sulzer slechts één 
centrale doorboring is, w aarin  de gecombineerde b randsto f-  en 
aanzetklep past, zijn bij de v iertak t vier doorboringen van  het 
deksel noodig. Het. is dus duidelijk, da t het m inder gecompli
ceerde gietstuk in het eerste geval, beter kan worden afgekoeld 
en koel gehouden. Gaat m en verder na, dat het Sulzer deksel 
volkomen cirkelvormig is en in de verbrandingszone nergens 
ribben of uitsteeksels heeft, waardoor mctaalophoopingen kun
nen ontstaan, en dat het dus gemakkelijk naar alle kanten  kan 
uitzetten, dan zal men toe moeten geven, dat het gevaar voor 
scheuren bij het Sulzer deksel minimaal is.

De ondervinding heeft geleerd, dat zulke deksels de hooge 
temperaturen zonder gevaar kunnen verdragen, daar bij een 
groot aantal motoren bij een gemiddelden d ruk  van 7 K.G, cM2. 
een jarenlange bedrijfsduur is volgehouden, met m inderw aar
dige brandstof, zonder eenige stoornis. Geheel anders gedragen 
zich de groote viertaktrnotoren, met de slecht a f  te koelen dek
sels; om deze te sparen, w ord t  de gemiddelde druk gedurende 
de reis gereduceerd to t 5,5 a 6 K.G. per cM®. en men verge
noegt er zich gewoonlijk mede, alleen op de proeftochten, met 
een gemiddelde druk van 6,5 to t  7 K.G. per cM". te varen.

U i t  een beschrijving van het motorschip „ P e ru ” , een van cle 
meest moderne motorschepen met viertaktrnotoren, blijkt, dat 
bij den proeftocht, de m axim aal bereikte gemiddelde d ruk  6,8 
K.G. per cM2. bedroeg, waarbij een vaart van 12,74 knots werd 
behaald. Daar de normale vaart is gesteld op 11,2 knots, zal 
ook het normaal uitgeoefend vermogen beduidend zinken, zoo- 
dat cle gemiddelde druk niet hooger dan 6 K.G. per cM 2. zal 
zijn. U i t  een beschrijving van het motorschip „Anarn” , eveneens 
met viertaktrnotoren uitgerust, blijkt dat de gem. d ruk  slechts 
5,8 K.G. per cM2. bedraagt. U i t  een artikel in het Afnerikaan- 
sche tijdschrift „M otorschip” van Augustus 1918 is op te 
maken, dat de viertaktrnotoren van de firma's „M acintosh en 
Seymour” en „Skandia” slechts een gem. effectieven druk 
hebben van 4,45 K.G. per cM 2., w at overeenkomt m et een gem. 
indicateurdruk van 5,8 K.G. per cM 2.

Van de viertaktrnotoren der schepen „Sebastian” en „ Ju n o ” 
vonden wij een bericht, dat de uitlaatgassen, hij de normale 
vaart, een temp. hebben van 700 gr. Fahr. D aar evenwel bij cle 
viertakt, bij vol-vermogen, de temp. 780 gr. Fahr .  bedraagt, is 
het duidelijk, dat ook deze viertaktrnotoren met gereduceerde 
gem. druk werken.

W anneer zulke lage gem. drukken bij het ontwerp van cle 
motoren als basis dienen, clan moet men die machines onnoodig 
groot en zwaar gebouwd hebben en zijn zij daardoor al s terk  in 
het nadeel tegenover de tweetaktmotoren. H e t  uitgeoefend ver
mogen verhoudt zich bij twee- en viertaktrnotoren van gelijk 
vermogen, bij dezelfde zuigersnelheid, onder deze om standig
heden minstens als 2— 1. M en  m oet dus het: aantal om wente
lingen bij de viertakt vermeerderen, om een gelijk vermogen 
per cylinder te kunnen krijgen, als bij de tweetakt. Een viev- 
taktm otor loopt daarom meestal met een groot er aant al om
wentelingen, clan een tw eetaktm otor van hetzelfde vermogen, 
en is dus in het nadeel, w at be treft momenten, wringingsmo- 
ment, slijtage, voor (stuwer enz. Zooals vroeger reeds gezegd, 
is cle uitwerking van de schroef soms 1 a 2 pCt. beter bij de 
tweetakt.

Men gelieve daarbij nog in het oog te houden, da t cle twee
tak t  zelfs met vier cylinders, nog een gelijkmatiger draaimo- 
ment heeft dan de v iertakt met zes cylinders. W a t  d it  zeggen 
wil bij hooge zee en zwaar werkend schip, weet elk zeevarende 
bij ondervinding.

E C O N O M IE

Voor een economisch bedrijf, is in de eerste plaats de prijs 
van de brandstof van zeer groot belang, en men moet er naar 
streven, de goedkoopst mogelijke brandstof niet succes te kun
nen gebruiken. H et denkbeeld, dat: men voor den Dieselmotor, 
alleen distillaten van de grondolie kon gebruiken, is u it  den



tijd. De Sulzer-Diesel kan nu Californische en M exikaansclie 
ruwolie, m et hoog' zwavel- en asfaltgehalte, oliën die men tot 
heden toe alleen in de vuurhaarden van stoomketels g*ebruikte, 
zonder bezwaar verbranden. Voor de v iertakt zijn deze goed- 
koope oliën niet geschikt, daar de zwavel, zoowel als de asfalt, 
de uitlaatkleppen spoedig aantasten en lek maken. Alle koop
vaardijschepen met viertaktm otoren gebruiken nu gasolie. H et 
is niettem in voor de koopvaart een dringende eisch, dat zij on
afhankelijk moet zijn van de kw aliteit van de brandstof en dat 
zij dus motoren heeft, die elke soort olie, uit alle werelddeelen, 
zonder meer, kan gebruiken. D aar men zeker kan zijn, dat 
M exico en Californië in de toekomst de geheele wereld zullen 
overstroom en m et goedkoope olie, zal men dus de tw eetakt de 
voorkeur moeten geven.

Voor het gebruik van teerolie, is ook al weer de tweetakt in 
het voordeel, omdat deze de teerolie, zonder de toevoeging van 
gasolie, voor ootstekingsolie, kan verbranden. G rootere twee- 
taktm otoren kunnen zelfs m et de teerolie manoeuvreeren, zoo- 
dat alleen bij het eerste aanzetten, gasolie noodig is.

Bij den Dieselmotor moet men vooral onderscheid maken tus- 
schen het brandstofverbruik i>er P .K . i en P .K . e, voornamelijk 
als men de v iertakt en de tw eetakt met elkander vergelijken 
wil. H et brandstofverbruik per effectieve aspaardekracht is 
alleen van waarde, daar hierbij slechts de arbeid op den voort- 
stuw cr overgebracht, in aanm erking komt.

B R A N D S T O F V E R B R U I K

H et beweren dat de tw eetakt een hooger brandstofgebruik 
heeft dan de v iertakt, is nu slechts betrekkelijk waar. Voor de 
koopvaart vooral, is dit, zooals hierna moge blijken, niet meer 
het geval. H et brandstofverbruik  per uur van een goede vier- 
taktm otor met zes cylinders met. zuigerkoeling, bedraagt in het 
gunstigste geval, met inbegrip van de voor het bedrijf noodige 
koelwater-, zuigerkoeling- en smeeroliepompen, bij volle 
kracht, d. w. z. bij een gem. ind. druk van ca. 7 K.G. per cM".

185 gr. per P .K .e. met: gasolie van 10,000 Gal. verbrandings- 
waarde. V erbruikscijfers beneden 180 gr. zijn alleen mogelijk 
op den proefstand, met kleine motoren, zonder zuigerkoeling 
en zonder hulppompcn, direct gedreven en in zulke gevallen 
was doorgaans ook nog gasolie met een verbrandingsw aarde 
van meer dan 10,000 Cal. gebruikt. D aar ccliter zooals wij 
vroeger aantoonden, de viertakt, met het oog op de deksels en 
kleppen, gewoonlijk met niet meer dan 5,8 tot 6 K.G. per dVH. 
druk vaart, zal dus het brandstofverbruik hooger zijn en de 
ervaring heeft geleerd, dat dit 3 a 4 pCt. is, zoodat het ver
bruik dan ca. 190 gr. per P .K . moet zijn. Glit de hiervoor 
aangehaalde beschrijving van de „Anam" ziet men, dat het ver
bruik gedurende de reis, g'emiddeld 0,421 Eng. pd. of 191 gi. 
per P .K .e per uur bedraagt.

Door de toepassing van het spoelsysteem van Snlzer, is het 
bij de tweetakt voldoende, als men de spoelluchtdruk zeer laag 
houdt, zoodat de spoelluchtpomp zeer weinig arbeid vraagt. Bij 
groote machines, waarbij de turbo-spoelpompen electrisch w or
den aangedreven, is de arbeid voor de spoellucht nog geringer. 
Een Sulzer tw eetaktm otor met aangekoppelde spoelpomp, 
verbruikt 196 gr. per P.K .e. M et turbo-spoeling 194 gr. per 
P .K .e.

P rak tisch  bestaat er dus in het brandstofverbruik van groote 
vier- en tweetaktm otoren, geen verschil, terwijl dan nog de 
tw eetakt in het voordeel is, omdat de schroef een betere uit
w erking heeft, door het minder aantal omwentelingen. Boven
dien kan worden gew erkt met beduidend goedkooper brandstof, 
zoodat zonder twijfel de Sulzer tweetakt, niet de m indere is 
van de viertakt.

H eeft men op schepen, electrisch gedreven hulpwerktuigen, 
ankerlieren en laadlieren, zooals op moderne motorschepen 
als regel het geval is, dan kan een turbo-luchtpom p aanbevolen 
worden.

De turbo-luchtpom p vereischt een betrekkelijk groote kracht,

doch daar deze absoluut constant is, kan met hetzelfde draad- 
net, zonder meer het geheele overige bedrijf als verlichting, 
stuurm achine, kook- en verwarm ingsapparaten worden bediend.

In  de haven, wanneer de electromotoren voor de laadlieren 
noodig zijn, staat de turbo-luchtpom p stil en heeft men dus een 
voortdurend gelijk belaste electrische centrale noodig.

S M E E  R O L IE  V E R B R U I K

H et sm eerolieverbruik is voor beide systemen vrijwel gelijk 
en schommelt tusschen 0,8— 2 gr. per P.K .e, afhankelijk van 
de kw aliteit van de olie en de zorgzaamheid van het personeel.

De tw eetakt gebruikt, door zijn hoogere gem. cylindertem- 
peratuur inw endig iets meer, daarentegen vallen verschillende 
draaipunten van de kleppenbeweging weg. D it is te meer van 
belang', om dat bij de v iertakt de bewegingsmechanismen van de 
kleppen op een zeer heete plaats zijn aangebracht, waar de olie 
zeer dun vloeibaar wordt en gemakkelijk verloren gaat.

De vier takt m otor van eenigszins groot vermogen, zal als 
regel zes cylinders hebben, de tw eetaktm otor daarentegen slechts 
vier, daardoor heeft de eerste meer bewegende deelen, meer 
lagers en m eer draaipunten. Verder maakt de eerste meer om
wentelingen en dus zal over het geheel, de tweetakt in het 
voordeel zijn.

G E S C H IK T H E ID  T O T  M A N O E U V R E E R E N

A bsoluut zekere en onfeilbare manoeuvreerzekerheid is een 
van de hoofdvoorwaarden .waaraan een scheepsmotor moet vol
doen. De m otor moet in eiken stand van de krukken, zoowel 
vooruit als achteruit, beslist aangaan. D it is slechts daardoor 
te bereiken, dat in eiken stand, een der cylinders met druklucht 
kan worden aangezet. Bij de v iertakt is dit slechts mogelijk 
door het toepassen van zes cylinders, bij een kleiner aantal 
moet in tweetakt worden aangezet, hetgeen een zeer moeilijke 
complicatie van de omzetbeweging noodig maakt. De tweetakt 
daarentegen, is met vier cylinders absoluut manoeuvreervaardig 
en staat in dit opzicht gelijk met een acht cylinder viertakt. De 
tw eetakt heeft bovendien veel minder aanzetlucht noodig, daar 
de w rijvingsweerstaud van de koude cylinders, door het kleiner 
aantal en de kleinere afmetingen, beduidend m inder is, dan bij 
een v iertakt van hetzelfde vermogen.

H et omkcermechanisme is natuurlijk bij de tweetakt en 
speciaal bij de Sulzer-tw eetakt belangrijk eenvoudiger, dan bij 
de v iertak t, daar per cylinder slechts 2 in plaats van 4 kleppen 
behoeven te worden bewerkt. Nemen wij b.v. aan, dat de om- 
keering geschiedt door middel van nokken voor vóóruit en 
achteruit, dan heeft men bij een schip met twee viertaktmotoren 
96 nokken, daarentegen bij twee tweetaktm otoren slechts 32 
nokken.

W a t de m anoeuvreervaardighcid aangaat, is dus de tweetakt
m otor beslist de meerdere van de viertakt.

T O E G A N K E L IJ K H E ID  E N  O N D E R H O U D

H et is van het grootste belang, dat bij mogelijke ongevallen, 
elk deel gemakkelijk kan worden nagezien en verwisseld, daarbij 
is noodig, dat alle verwisseldeelen zuiver passen.

Bij de v iertak t met zijn groote hoeveelheid bewegende dee
len, als kleppen, nokschijven, veeren enz. is deze eisch niet zoo 
eenvoudig als bij de tweetakt, die veel m inder waarlooze 
deelen behoeft. H e t grooter aantal cylinders brengt ook een 
grooter aantal krukken en kruiskoppen, leibanen enz. mede. De 
deksels van de tw eetakt zijn lichter en minder bewerkelijk bij 
het losnemen. Plet losmaken en weder aanbrengen van zware 
afvoer- en zuigleidingen voor lucht, is bij de tweetakt niet 
noodig, enz.

Ook in dit opzicht is dus de tw eetakt de meerdere van de 
viertakt.



BENOO DIG DE RUIM TE
Als voorbeeld vont' de ruimte, die de heide systemen in een 

schip vragen, nemen wij aan een stel motoren van twee maal 
1100 I ’.K.c. Daar van de breedte van een schip, ter hoogte van 
de inoturkamcr, geen of heel weinig profijt te trekken is, blijft 
deze buiten beschouwing.

In het eenc geval hebben wij twee viertaktmotoren niet zes 
cylinders, elk van 1100 l ’.K.e. bij 125 omw. p.m. In het andere 
geval twee tweetaktmotoren met vier cylinders, van 1100 l ’.K.e. 
doch bij 105 omw. p. tn. Door het kleiner aantal cyl. kan de 
machinekamer korter vallen en bedraagt de lengte 15 Meter bij 
de viertakt, en 11 Meter bij de twectakt, eenc besparing dus 
van ca. 27 pCt. in de. lengte. Deze 4 Meter geeft voor het schip 
in kwestie, een winst van S50 M3. laadruimte — ca. 300 tuil 
draagvermogen, De ruimte rond de machine is in beide ge
vallen gelijk.

Ook hierbij is dus de tweetakt de meerdere van de viertakt. 

GEW ICHT
Hoewel de fabrikanten van viertaktmotoren zeer voorzichtig 

zijn en nimmer opgaven van gewichten publiceeren, daar zij 
tegenover de tweetakt zeer ongunstig afsteken, is het toch soms

mugelijk, wanneer de afmetingen van de motoren bekend zijn, 
het gewicht te berekenen. Het gewicht van de vicrtaktinstal- 
latie hierboven aangebaald, was met inbegrip van de hulpwerk- 
tuigen, zeer voorzichtig geschat op ca. 530 ton, terwijl de 
tweetakt, ook met inbegrip van de hulpwerktuigen een gewicht 
heeft van 320 ton.

Het gewicht van de tweetaktinstallatie bedraagt dus slechts 
60—65 pCt. van dat van de viertakt, zoodat een totaal gewicht 
van 300 plus 210 is 510 ton aan het draagvermogen van het 
schip ten goede komt.

pok in dit geval is de Sulzer-Diesel de meerdere van de 
viertakt,

A A N SC H A FFIN G SK O ST E N

Zooals wij hebben aangetoond, is de tweetaktinstallatie veel 
eenvoudiger; zij heeft veel minder bewegende declen, is in af
metingen kleiner, waardoor de af te werken dceleii in alle 
richtingen kleiner zijn, het gewicht is ca. 60— 65 pCt. minder, 
zoodat ook van zelf spreekt, dat de prijs beduidend minder 
moet zijn. Bovendien zijn er minder reserve-deelen noodig, het
geen ook een prijsbesparing medebrengt.

HET BEREKENEN VAN M ASTEN
DOOR TH. V A N  D E R  GRAAF, S.B .D .

De classificatic-inaatschappijeu geven de verschillende dia
meters en plaatdikten van masten bij een zekere lengte van 
mast. Deze afmetingen gelden echter alleen voor masten met 
gewone, -normale laadbooinen, dus hoornen die 3 tot 5 ton 
hijschen. Krijgen we nu te doen met hoornen, die meer moeten 
dragen, b.v. 10, 15 of 20 ton, dan moeten we ook zwaardere 
masten toepassen.

Hebben we b.v. een opstelling van een mast met zwaren laad
boom als in jHg. 1, met een te hijschen last =  P  ton. Voor de

Om de krachten die op den mast werken te bepalen, tcekenen 
we een krachtenschema als in fig. 2.

berekening zullen we aannemen, dat het stengenstag niet mee 
draagt en den mast beschouwen we ingeklemd te zijn in het dek.

Tengevolge van de last P  krijgen we een kracht in de lummel- 
tafel en een kracht in de hangertafel. Deze twee krachten 
worden opgenomen door den mast en door liet grootstag.

Aan het eind van den laadboom werkt de last P  loodrecht 
naar beneden. Om deze kracht P  op te hijschen, gebruiken we 
een takel met n schijven. Rekenen we dat er per schijf, voor 
hetoverwinnen van wrijving en stramheid van den laadreep, 5% 
(percent) van de kracht verloren gaat. De kracht die we dan 
moeten uitoefenen, om P  omhoog te hijschen =

, = ____
1 n (1— n . 0,05)

Deze kracht L\ werkt op het bovenblok van den takel en wordt 
dus ook door den laadboom opgenomen.

De resulteerende kracht A’, die op het eind van den laad



boom werkt, vinden we dus als diagonaal van het krachten- 
parallelugram beschreven op P— k r

De resultante R % moet opgenomen worden, door den laad
boom en door den laadboomhanger. We vinden dus de grootte 
van deze krachten door K te ontbinden in de richting van den 
hanger en van den laadboom. Op deze manier krijgen we de 
kracht H  in den hanger en L  in den laadboom. Met de kracht 
L  w ordt de laadboom op kniek berekend.

W anneer we nu L  gaan ontbinden in een kracht in den 
mast en een kracht J_ den mast en II  op dezelfde manier, dan 
vinden we dus twee krachten, die den mast belasten op buigen 
en twee krachten die hem op druk belasten. Hebben we oor
spronkelijk P  op zekere schaal uitgezet, dan kunnen we ook de 
grootte van K t en AA van fig. 2 afmeten.

W e hebben nu het vraagstuk teruggebracht, tot een balk, die 
aan het eene einde ingeklemd is en aan het andere opgehangen, 
terwijl de balk door 2 krachten belast wordt.

De kracht die door het stag geleverd wordt, kunnen we ook 
weer ontbinden in een kracht X  op den mast in een kracht in 
den mast. Noemen we de kracht J_ op den mast K 3 (fig. 3.)

We kunnen nu de doorbuiging van den mast in punt A  zon
der K 3 bepalen uit:

,  _  A2 12 , K 2 P3 , 7 „  (AT, /23 , K, 12 tl
3  L . y . ^  2 E . J .  ■ (3 E. J. 2  E. J. ^

6 5 =  -Jj' $2K212+ 3KA2 (Ji—lz) — 2K\ lf—3Kx 12 {U—h j

Om den mast in punt A  1 cM. terug te buigen is noodig een 
kracht K.

Staan we nu toe dat de mast in A  bij belasting a c.M. door
buigt, dan moet de mast ö— a cM. terug gebracht worden. We 
moeten dus een kracht uitoefenen (3—a) K. —  A 3.

W anneer de mast a c.M. doorbuigt, zal het stag een verlen
ging ondergaan van a sin x c.M .

Volgens de wet van Hooke is hiervoor een kracht noodig 
van

a sin x. F. E.
~ =   ' ~ ' /  * ' '

wanneer /•' =  opp. doorsnee stag en 
/ =  lengte stag is.

Nemen we nu een zeker stag aan, dan kunnen we hiermee de 
kracht 0  en dus ook Ab, berekenen.

Kz IA 
3  E. 3.

of 6 (5 — a) — 2 K-i 12
E.~%

zoodat

6 a =  J j  j Ab (213 - f  3 /2  (I, - /,) - V, (2 /3 -3 /2 ) (/t - E) - 2 IA  /bj

Daar a bekend is, kunnen we / hieruit oplossen.
O f wanneer we omgekeerd een zekeren mast aangenomen heb

ben, dus I bekend, kunnen we Ab, oplossen en hierna het stag 
bepalen.

Er dient met het stag op gerekend te worden, dat het meer 
kracht op moet nemen dan de hier berekende kracht (J, want 
de gebruikte doorbuigingsformules gelden alleen voor balken 
met constant traagheids-moment en dit: is bij een mast niet het 
geval, want de diameter en de plaatdikte neemt naar boven toe 
af, zoodat de mast een groot er bedrag- door zal buigen dan oor
spronkelijk aangenomen is. Men dient dus het stag niet te krap 
te nemen.

Hebben we nu als boven / bepaald, dan kunnen we het weer- 
i\f moxstandsmom. bepalen, door ’ ' =  weerstands-nioment,

kb
Daar nu Ab, bekend is, kunnen we ook het maximum buigen

de moment bepalen. Bij het aannemen van kp dient men er om 
te denken, dat de drukspanning maatgevend zal zijn, omdat er 
nog een vrij groote drukspanning optreedt, tengevolge van den 
druk in den mast.

ƒ
Uit d  =  Weerstand-mom. bepalen we e =  a fs ta n d  uiterste 

e
Dvezel, dus =  als D —  diameter mast.

Nu kunnen we ook de plaatdikte (s)  bepalen, want

_  57 D  s \  D 2 
—  2

Mocht de plaat te dik worden, dan kunnen we het traagheids- 
moment nog vergrooten door het inbrengen van een paar staven 
hoekijzer. i i 1 ' i ;

Om de verbinding aan den tanktop sterk genoeg te maken, 
moeten we de kracht weten, die aan het einde van den mast 
werkt. We kunnen deze kracht vinden uit:

Ab
Kz h +  K x . 4  -  K 2 . h

 ~  h   “

Deze kracht I \ i is dan de kracht, die de nagels tracht a f  te 
schuiven, waarmede de mast aan den tanktop is verbonden.

In een volgend nummer zal een en ander door een uitgewerkt 
voorbeeld worden toegelicht:
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Blz,
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SCH EEPSBO U W  IN  DE PRACTIJK
D O O R  A .  A .  K N EC H T.

II.

Voor hen die de keerzijde van de in het vorige nummer be
sproken methode niet nagaan, is ze bepaald aantrekkelijk. Die 
keerzijde ligt in het afteekenen van platen u it het vóór- en 
achterschip. Laten wij echter vóór dat wij dit bespreken eerst 
onzen krasseur volgens de tweede methode volgen, 0111 boven
dien het licht te doen vallen op de financiëele zijde. Die kras
seur zal het aantal uit te leggen platen zoo' groot mogelijk 
nemen als de afmetingen van de vloer toelaten. Gaat lhj op 
het terrein buiten de werkplaats, dan kan slecht weer hem in 
zijn werk belemmeren. Zijn eerste werk is van de huidprojectie 
die platen aan te teekenen, die geschikt zijn om uitgelegd te 
worden, dus die welke absoluut vlak genoemd kunnen worden 
en niet een, zooals ik als voorbeeld koos bij de eerste methode, 
dus alleen uit het rechte gedeelte van het schip. Hij neemt nu 
van den vloer op, welke waterlijn voor hem geschikt is 0111 van 
daar uit te kunnen meten en kiest dan gemeenlijk een die in 
het midden van zijn werkstuk staat. Deze lijn slaat hij op den 
vloer als basis, om zijn platen direct met de kraan op de juiste 
plaats te leggen. Ook heeft hij de spantafstanden op die lijn 
uitgezet en daarop als loodlijnen opgelijnd. Hij heeft nu maar 
toe te zien tusschen welke spanten de platen stuiken of over
lappen en welke zeeg de gangen aannemen boven en onder de 
gekozen waterlijn. Met de uitslagmethode heeft hij alleen m aar 
te maken, wanneer hem om een of andere reden, wat den op
bouw van het schip betreft, wordt opgedragen één of twee 
platen meer te nemen, doch dan gaat hij niet de plaat of platen 
daar neerleggen, docli maakt hij op den vloer den uitslag tegen 
zijn bestaand werk aan, knipt de betreffende plaat op maat, 
slaat of walst daarin de rondte, die er volgens den vloer in 
moet, en legt ze dan tegen het werk aan, waarop de afteeken- 
periode ingaat. D it afteckencn bestaat in het oplijnen van de 
spanten en langsnaden, stuiken of stuiklappen, diam antplaten 
en langsversterkingen, het opzetten van pat rij spoort gaten, 
spuigaten met: versterkingen, verdubbelingsplaten op scheer
gang, enz., kortom, alles wat hem op de huidprojectie is aan
gegeven. Dit geheele werk staat dus in ware grootte voor hem 
en hij overziet daardoor een abuis of onjuiste opgave veel ge
makkelijker dan de krasseur, die volgens de eerst besproken 
methode te werk gaat. Doch nu de keerzijde. Onze vorige kras
seur heeft óm zich heen geen beslommeringen van vele platen, 
heeft op den vloer m aar met één plaatopname te maken, heeft 
ook de huidprojectie to t zijn dienst, doch bepaalt zich alleen 
tot datgene wat hem hierop is aangewezen. Hij heeft het ge
bruik van de loopkraan m aar korten tijd voor het op en afleg
gen der werkschragen van de plaat. M et het overmerken van 
de langsnaden en den vóórstuklap van een binnenganghuidplaat, 
is hij direct gereed, omdat zijn plaat op schragen ligt en dus 
gemakkelijk bereikbaar is, zoodat hij zijn werkstuk in ongeveer 
zes uur kan voltooien.

Zijn collega echter heeft een geheel andere werkwijze. Hij 
moet beginnen met alle benoodigde platen uit te zoeken en te 
nummeren. Heeft hij de besproken waterlijn op den vloer u it
gezet, zoomede -de spantafstanden, dan moet hij de eerste plaat, 
te beginnen in het voorschip, uitleggen, rekening houdende met 
de mogelijkheid, dat de plaat te lang of te kort, te breed of te 
smal is, anders loopt hij gevaar met de strook, die de vloer zal 
uitwijzen, niet uit te komen. Bovendien heeft hij toe te zien, 
dat zijn langslapbreedte altijd voldoende is en hetzelfde met de 
stuiklappen. Verzuim t hij het een of ander bij een der platen, 
dan zal bij het overmerken der platen het nadeelige gevolg zijn, 
dat een of meer platen geheel opnieuw moeten worden u it
gelegd of geheel afzonderlijk overgemerkt. Deze factor is van 
groote beteekenis, want het goed leggen- der platen kan en moet 
veel tijd kosten. D at brengt hier nu de nadeelige zijde aan, 
want in.een goed geregeld bedrijf w ordt alles vooraf afgebakend 
en is voor de verschillende werkstukken een bepaalde tijd ge

steld. Bij deze werkwijze zouden verschillende daarop volgende 
bewerkingen aan die platen, zooals punchen, souffreinen, knip
pen enz. niet meer op tijd kunnen worden ingeschakeld. Deze 
moeilijkheid doet zich bij den eersten krasseur niet voor, a f
gezien nog van het feit, dat ook de af schrijf methode door de 
transportperiode van den tweeden krasseur ongeveer een half 
uur per plaat langer duurt. N u zou dat half uur nog te verd ra
gen zijn in verhouding to t de zes uur, die het werkstuk totaal 
vergt, doch de schaduwzijde is dat gedurende de afteeken- 
periode, geen platen af gevoerd worden en daarna alle gelijk 
verw erkt en geborgen moeten worden. Hiermede in een bedrijf 
rekening te houden heeft gegronde bezwaren. De transportm id
delen moeten dit kunnen verwerken zonder vertraging in den 

"loop van het werk en dat is doorgaans niet het geval. V andaar 
dan ook, dat' het afteekenen van elke plaat afzonderlijk veel 
minder ruim te vraagt, regelm atiger arbeid geeft voor daarop 
volgende werkzaamheden, korter van duur is en alzoo uit fi- 
nanciëel oogpunt het verkieslijkste is. Van den krasseur daar
entegen wordt meer aandacht gevraagd, zoodat daarvoor een 
geschikt man moet worden gekozen.

:f:
Terugkeerende naar het begin van onze krasseurs kan de 

keerzijde worden besproken van het vooruit aftcekenen van 
platen uit het vóór- en achterschip. Aanlokkelijk is het zeer 
zeker; men kan ,,maar raak” bouwen; spanten overeind, platen 
er aan, klinken, enz., goed trek t het vanzelf, want het is alles 
volgens den vloer en uit loodlijnen ontwikkeld, sentlatten zijn 
niet meer noodig, hulpbalken inhangen blijft buiten beschou
wing, alles komt kant en klaar er aan, alleen vóór en achter een 
paar platen die te lastig zijn om af-te  merken, die moet: men 
opmallen of geklopt bijbrengen, ju is t daarbij wilde ik even halt 
houden.

W ie dat aftcekenen van naderbij beziet, zal in teckening 
No. 1 (zie „H et Schip” No. 7) wel ecnige gelijkenis gevonden 
hebben van hetgeen hij zag. De zeer groote fout is, dat deze 
methode is misbruikt, door ze toe te passen op plaatsen en pla
ten van het schip, die absoluut buiten deze methode hadden 
moeten blijven. En waarom? Omdat liet goedkooper is, of vlug
ger gaat, of. . . . omdat iedereen het doet? Ik meen te kunnen 
aantoonen, dat het niet goedkooper is en niet vlugger gaat. H et 
levert voor bet ophouwen zeker gemak op wat het voorschip 
betreft, doch dit voordeel valt weg, als de opbouw in het bedrijf 
zoodanig wordt geregeld, dat dit een afspiegeling is van de 
vorderingen in de werkplaatsen. Ik denk mij natuurlijk een 
goed geregeld bedrijf in; niet den toestand, die nog niet geheel 
en al voorbij is, waarin men nu eens geen platen en dan weer 
geen profiel heeft en men b. v. is aangewezen om een huidbe- 
plating op te bouwen zonder spanten, of een dek zonder balken, 
of schotten zonder stijlen, enz., doch een^ regeling*, waarbij men 
alle materialen voorhanden heeft, zoodat het construeeren en 
opbouwen regelmatig* volgt. Evenwel is het geenszins aan de 
achter ons liggende moeilijke tijdsomstandigheden te wijten, dat 
het vooruit afteekenen zulk een ongemotiveerd vertrouw en 
heeft genoten; het is ontstaan uit het veel toepassen van deze 
methode op de kleine werven, waar een lange rechte rijnaak in 
een ommezien geplant werd, wat geleid heeft to t het afteeke- 

• nen van de sentlatten in den grooten bouw, hetgeen to t resul
taat heeft gehad, dat men met een klein beetje meetkunde is 
gekomen op de steekmethode die sedert jaren op constructie- 
werkplaatsen in gebruik is voor het uitslaan van baggeremmers 
(niet de uitslag uit het boekje van A. Rijs dijk), die men echter 
in geen geval op een parabolisch vlak kan toepassen, omdat 
daarvan één of meer zijden in lengte van elkaar verschillen. 
Im m ers een plaat uit den boeg van het schip is parabolisch, de 
één meer, de ander' minder, naarm ate het schip scherp of stomp 
is en zelfs bij een scherp schip met weinig of niet uitwaaienden 
boeg, is de methode onbetrouw baar en dus af te raden. Ik 
ben in de geleg*enheid geweest diverse aldus afgeteekende vóór-
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en achterschepen te bcstudeeren en daarbij kon ik altijd vast
stellen dat de steven dier schepen, achterover was getrokken, 
om dat de huidstevenplaat te kort  wordt, en wanneer men het 
dek eveneens afteekent is he t resultaat, dat het dek wel, doch 
de huid niet op lengte is, wat niet is saam te voegen.

Ik heb dit met een proef op een schip vastgesteld door een 
boegstevenplaat te laten uitslaan en na alles zuiver te hebben 
geplaatst aan boord, daarvan een mal te doen maken. Toen deze 
met den uitslag werd gecontroleerd, bleek, dat op een plaat 
van vijf meter lengte met een rondte van ongeveer zestig tot 
zeventig centimeter en een breedte van een meter, 43 m.M. 
te  kort  schoot aan de lengte en dat alle spanten op de plaat te 
recht stonden, dat is in bet schip hoven naar achter wijzende en 
onder naar vóór, en men dus, als die plaat aldus was gemaakt, 
zou hebben gezegd, dat die spanten in het voorschip rond ston
den, naar  vóór wijzende.

Een m erkw aard ig  feit is ook, dat op sommige groote inrich
tingen wel binnen-, doch geen buitengangen mogen worden af- 
geteekencl, hetgeen voor mij een duidelijk bewijs is, dat wel 
degelijk voor de lengte w ordt gevreesd; men is er dus blijkbaar 
van overtuigd, dat spanten onzuiver gaan staan.

Zelfs met liet afleekenen van sentlatten' moet men voorzich
tig  te werk  gaan, om niet met de lengte in botsing te komen en 
dat geldt nu m aar  één lijn. Gaat men nu van de meening uit, 
„een beetje  scheef dat zwiert wel", dan moet men laten aftee- 
kenen tot aan den steven; men moet dan echter ook af zien 
van de juiste  spantasftanden op dekken en het is dan aanbeve- 
lenswaarclig het dek niet vooruit af te teekenen, w ant er is 
niemand geboren, die zal bepalen hoe de spanten zullen staan 
na de aanbouting  van de huidplaat. En w aar de dekken wel 
zijn op te nemen, is er dus nooit de minste overeenstemming te 
bemerken tusschen de spanten en dekhalken. D aardoor  is her 
uitgesloten om, zooals dat voor een goed scheepsbouwer be
taam t, de knieborden aan dekhalken en spanten in voorschip en 
achterschip vooraf te doen klinken, zullende zonder deze ma
nier, slecht en zelfs onbru ikbaar klinkwerk worden geleverd, 
omdat de werkman daar nooit goed bij kan komen, noch om te 
klinken, noch om tegen te houden, hetgeen botsingen met de 
experts  ten gevolge heeft. H et behoeft hier ter plaatse naar ik 
meen, geen verdere toelichting, waarom het practisch ónmoge
lijk is, want evenmin als wij in staat zijn om een halven bol plat 
te drukken, zonder dat deze aan den kant rondom op verschil
lende plaatsen zal scheuren, evenmin kan men huidplaten u it
slaan, van het vóór- of achterschip, onverschillig waar deze 
zitten, zonder kromme spanten en blinde gaten.

Bovendien is de werkwijze niet goedkooper; trouwens het 
afleekenen uit het vlakke gedeelte van het schip is zelfs even
min goedkooper dan het opmallen. Men kan door elkaar ge
rust vaststellen, dat een nauw keurig  afteckenaar, met een toe
gevoegde hulpkracht voor het uitslaan van voorschip- of ach- 
iLTsehipplaten van de huid, per plaat van acht tot twaalf uur 
noodig heeft, met de besproken risico, want daarbij komt ze
ker nog minstens evenveel tijd om liet onzuivere aan boord 
goed te maken, of misschien de geheele plaat of platen weg te 
doen en nieuwe te nemen, wat dan bovendien nog zooveel 
materiaal kost, afgezien van de mogelijkheid, dat men het niet 
voorrad ig  heeft.

Past men de afteekenmethode niet toe, dan moet men de 
platen opmallen. Het opmallen van deze platen vereiseht voor 
denzelfden man met hulp gemiddeld vier uur per plaat, hierbij 
inbegrepen het afleekenen van de plaat, en zonder risico. H ier  
spreekt mijn eigen ervaring ; ik kan dit practisch aantonnen. 
Allen die er langer over arbeiden hebben hun verdceling van 
het te verrichten werk niet zuiver gesteld. Hier staat echter 
tegenover eenig gemak bij den ophouw, d a t  ik hiervóór reeds 
deed opmerken. Men behoeft nl. als men vooruit afteekent geen 
verhand te maken om de spanten te richten. Men kan deze op 
de kiel vastbouten, met touw of staaldraad laten hangen tot de 
huidplaat aangebracht wordt, waaraan dan  levens het richten

is verbonden. Eén punt is echter wel van belang en wel dat bij 
het aanvangen van den ophouw fier afgeteekende huidplaten, 
één der waterdichte schotten zuiver lood moet worden gezet 
en goed geschoord, zoodat vergaan absoluut uitgesloten is. 
Vanuit dat punt gaat men dan ophouwen, klier springt in het 
oog, dat de voorbereidende maatregelen om spanten te richten 
in dit geval een seheepsonderdeel (de huid) zelf betreffen. Bij 
niet vooruit afteekenen waren dit de sentlatten, geen scheeps- 
onderdeel, dus extra  kosten. W aar het hier alleen om het niet- 
afteekenen van vóór- en achterschip gaat, be tre ft  het dus het 
maken van hulpmiddelen om de spanten aldaar te richten. N u  
gebruik ik als hulpmiddel ook weer een seheepsonderdeel daar
voor, nl. het dek, hetgeen zonder risico kan geschieden. Ook 
hierbij dus geen extra  kosten. In  het bedrijf moet dus rekening 
gehouden worden met het tijdstip, waarop de aftcekenperiode 
van deze dekplaten behoort in te gaan, om het verband in den 
ophouw zonder stagnatie te behouden. Dc onderv inding  heeft 
mij geleerd, dat deze methode goed is; alleen is goed opletten 
geboden om de juiste tijden in het bedrijf te leggen van aanvang 
en einde van elke aftcekenperiode. Ik  kan dan ook met vrij
moedigheid alle afteekenarij uit vóór- en achterschip ontraden, 
als zijnde duurder en slechter. (W ord t verrolgd.)

DE VR ACH TEN M AR K T

Van Van Noord-A m erika m ar

Op Goederen
San Lorenzo; 

naar : 
Engeland !

Bristol
Channel

Fransche 
havens a .d . 
Atl. O ceaan 1

W esikust
van

Italië

24 Mei 1918 225/-_  I* 50/— 57/6 77/6
24 Mei 1919 62/6 1 8/6 1 4 / - 17/—
81 Mei 1918 uraan

J 225/--  I 50/— 57/6 77/6
31 Mei 1919 f 62/6 j 8/6 1 4 / - 17/—

Van W ales naar O.K. Engeland naar

Port L a Gibral
Said Plata tar Genua M arseille R'dnm

24 Mei 1918 1 200/— 120/- 100/— 101/3 _
24 Mei 1919 \

- 5 0 /- 37/6 47/6 — fi. 30.—
31 Mei 1918 Kolen 2 0 0 /- 120/- 100/— 101/3 — —

31 Mei 1919 50/- 37/6 47/6 — fi. 10.—

ßom bay Saigon Chili
Londen Frankrijk Australië West Europa

(deadweight) rijst j  Engeland (chilisalpet.)

24 Mei 1918 275/_ 500/— _ 1 9 0 /-
24 Mei 1919 Miscel 90/_ 140/— 105/— 1 1 0 /-
31 Mei 1918 laneous 275/— 500/— — 1 9 0 /-
31 Mei 1919

i
90/ j 40/— 1 0 5 /- 1 1 0 /-

De stemming op de vraclitenmarkt blijft vast. H e t  afsluiten 
van bevrachtingen gaat in den laatsten tijd iets vlugger, doch 
vaak gebeurt, liet nog, dal afgesloten bevrachtingen wegens de 
moeilijkheden in het bekomen van vergunningen niet u itge
voerd kunnen worden. De Britsehe schepen zijn in dit opzicht 
wel liet meest beroofd, van bedrijfs- en bewegingsvrijheid, zoo
dat er in Engeland dan ook bij de reeders een actie op touw 
gezet: is om de regeering Ie nopen meer vrijheid aan de han
delsvloot te geven. Op een groote vergadering  in Londen ge
houden werd een motie aangenomen, waarvan de bewoordin
gen op zijn zachtst uitgedrukt ontevredenheid uitdrukten, om 
niet te spreken van bedreigingen.

In de laatste week behield de vraclitenmarkt een vaste hou
ding, zelfs met een tendenz tot s tijging in de, vrachtprijzen. 
Zuid-Amerikaansche, vooral La-Llata vrachten naar U .K . Con
tinent waren in de hausse.



N A T IO N A A L  TECHNISCH SC H EEPV A A R TK U N D IG  M U S E U M

D E  O PEN IN G
H e t N .T .S .M . te R otterdam  is Zaterdag 31 Mei jl, geopend, 

in tegenwoordigheid van den M inister van Landbouw, Nijver
heid en Handel, van Marine, van Koloniën, van Oorlog en van 
Justitie, vertegenwoordigers van het Gemeentebestuur van 
R otterdam , verscheidene directeuren van scheepvaart- en

Biblolhcck.

scheepsbouwmaatschappijen, den rcctor-magui ficus van de 
Nederlandschc Handclshoogeschool, den secretaris van het 
Kon. In s t i tu u t  van Ingenieurs e.a.

Aan de belangrijke openingsrede van den heer A. G'. K r u l 
l e r ,  voorzitter van het Nationaal Comité, ontleenen wij het 
volgende nopens liet doel der instelling:

„Vóór alles hebben de 'oprichters voor oogen gehad: het po
pulair maken van de scheepstechniek en het; daarvoor 
aanwakkeren van liefde voor de scheepvaart, scheeps- 

• bouw en aanverw ante  vakken. Ik twijfel er niet aan of 
gij zult s traks bij het aanschouwen wan de reeds tentoon
gestelde voorwerpen, hoe onvolledig de verzameling ook 
moge zijn, de overtu ig ing  erlangen, dat met vertrouwen 
het bereiken van d it doel mag worden verwacht. Hoe toch 
zou het ontvankelijk jeugdig  gemoed zich kunnen ont
trekken aan de bekoring, die van deze scheepvaartwereld 
in poppenfornuiat uitgaat. Als het geheel behccrschend 
middelpunt, het zeevaartuig in zijn meest moderne, over
weldigende lijnen. D aarnaas t  de vernuftig  uitgedachte 
toestellen, die de veiligheid der vaart waarborgen naast 
andere, gereed om in de havens kostbare lading aan of 
van bcord  te brengen. De phantasie roept wijde zeeën in 
de gedachten op m et al haar gehoiinenissen, ook-baar ge
varen, die voor den gezonden jongen man allerminst a f
schrikwekkend zullen werken. M et ontroering zal wor
den opgemerkt, op hoe velerlei wijzen de techniek den 
zeevaarder tegen deze gevaren beschermt, hoe tal van toe
stellen aan boord slechts deze bescherming ten  doel heb
ben en boe schitterende lichten, door geheimzinnige doch 
liefdevolle handen ontstoken, hem hier waarschuwen om 
gevaarlijke ondiepten en kusten te vermijden, ginds hem 
m et vaderlijke zorg binnen de veilige haven geleiden. Welke 
eerbied w ord t  gewekt, wanneer men zich indenkt in de geestes
inspanning, de toewijding, het nederdalen van den goddelijkcn 
vonk van het vernuft, die alle noodig zijn geweest om in harmo- 
nieuse sam enwerking doch langs kommervolle paden van teleur
stelling en nog eens teleurstelling, u it primitieve vormen het 
samenstel te tooveren, dat thans verspreide en gescheiden deelen 
van het menschdom samenbrengt en hun de uitwisseling van

stoffelijke en geestelijke producten mogelijk maakt. E n  zal n ic  
de wonderlijke samenstelling van de kleine op zich zelf staand« 
wereld — - het schip met zijn opvarenden —  zoo aanschouwelijk 
voorgesteld in de doorsnede van een modernen mailstoomer, bi 
den jongen man de eerzucht wekken, ook eenmaal een eervolle 
plaats in deze wereld te vinden. Velerlei zijn de richtingen of 

dit gebied in welke ‘de jeugdige geest, al naar  eigen ge
aardheid, bevredig ing  van  d rang  to t levensuiting  kaï 
vinden. H et reedersbedrijf  dat zal hebben te zorgen da 
de scheepvaart in den wedstrijd  met anderen te allen tijd« 
aan de voortdurend wisselende economische eischen vat 
het wereldverkeer voldoet. De scheepsbouwer, die der 
rccder schepen heeft te leveren, steeds heter geschikt dar 
de voorganger om hun taak te vervullen. De fabrikan 
van de tallcoze m aterialen, toestellen ,en instrum enten  
die in de scheepvaart hun onmisbare rol spelen, zoowc 
aan boord van liet schip zelf als aan den wal. De w erk 
tuigkundige, die aan al deze oogenschijnlijk doode voo r
werpen het leven zal inblazen, dat hem als m et tooversla j 
tot een levende wereld doet worden, die beslag  legt oj 
onze zintuigen-. D e zeevaarder, die het land tc eng vind t 
en er naar hunkert  m et zijn schip het ruime sop te kie
zen. Maar ook de geleerde, de wetenschappelijke geest 
d'ic uit het bestaande de gegevens put om in stille afzon
dering te bepeinzen hoe nieuwe vorm en te geven aan  dt 
gewillige materie, opdat 'zij haar  plaats in diit. wereldbc 
drijf vcrvulle,

Is aldus het aanw akkeren der belangstelling voor dez< 
aloude takken van liet: vaderlandsche bedrijfsleven eet 
der hoofddoeleinden van de stichting van- he t  museum 

daarnaast zullen nog andere factoren van niet: m inder beteeke- 
nis tot hun recht: moeten komen.

Gelegenheid wordt geschapen tol: zelfonderricht door midde 
van duidelijke toelichtingen tot de systematisch ingerichte ver
zameling. Verder zal een ieder die iets wenscht. te welen o| 
het gebied der seheepvaarttechniek, de inrichtingen voor be
laden en lossen en alles wat: daarmede samenhangt, h ier let

Gehoorzaal.

plaatse alle mogelijke inlichtingen kunnen verkrijgen. Tevens 
zal een wetenschappelijk centrum  worden verkregen voor dc 
beoefening en de bevordering van de techniek der scheepvaart 
een en ander in wtfttrdige aansluiting op of in samenwerking 
met reeds bestaande instellingen, zooals liet historisch museum 
P r ins  Hendrik, de Academie van beeldende kunsten en tech
nische wetenschappen, de Volksuniversiteit, de Ambachtschool 
en —  last hut not least —  de Techn. Hoogeschool tc Delft,



Slappen in de richting dezer samenwerking werden reeds ge
nomen.”

Voorts deelde de heer Kröller mede, dat de tegenwoordige 
huisvesting van het Museum nog slechts een tijdelijke is, de 
verwachting uitsprekende, dat de gemeenteraad van Rotterdam  
spoedig het oogenblik gekomen zal achten om gevolg te geven 
aan. de vcordr'acht van R. en W . om van gemeentewege, 
m et gebruikm aking van de nalatenschap G. W . B urger 
over te gaan to t stichting van een museivm-gebouw.

De D irecteur van het museum, de lieer J. W. b a r o n 
v a n IT a e r s o 1 te ,  gaf vervolgens een overzicht van de 
vcoi genomen exploitatie van het Museum en de Biblio
theek. T en  aan&'ien van de verzam eling verklaarde spre
ker:

„W ij willen in de eerste plaats het groote publiek be
reiken en vooral belangstelling wekken in den scheeps
bouw en scheepvaart bij, het opkomend' geslacht. D aar
voor zijn verschillende modellen van schepen en onder
deden t-cntoongestelcl.

in de tweede plaats willen wij' een verzam eling voor
werpen vertoouen welke van belang zijn voor - de 
vakarjenschen. M et behulp van de fabrikanten w illen wij' 
de laatste verbeteringen op scheepsbouw- en scheep
vaartgebied ten .toon stellen, z.oodat de meiischen, die in 
liet. vak werkzaam zijn, kunnen zien. w at er voor nieuws 
te krijgen is.

Een derde verzam eling w ordt ingericht voor hen, die 
met of zonder leiding studoeren. Onder de eerste cate
gorie 'versta ik de leerlingen van zeevaart-, middelbare-- 
en liGOgcrc technische scholen. Wij zullen trachten in sa
m enwerking met de onderw ijsautoritciten van deze 
scholen een collectie modellen en doorsneden en liefst uilncem- 
bare modellen samen te stellen, welke een belangrijk hulpmid
del bij het onderwijs kunnen zijn.

M aar ook voor hen die door zelfstudie vooruit willen komen 
— en hierbij heb ik meer het oog op de menschen u it de prak
tijk, die hun kennis willen vermeerderen —  is een dergelijke 
collectie van groot belang. 1 n hel algemeen zijn zij toch minder 
goed in staat tcekeningen en beschrijvingen te lezen en in dat 
geval geeft een model in veel korter tijd een beleren en meer 
blijvenden indruk van het Ie bcstudeeren voorw erp.”

aanvragen. Op deze wijze kan men zonder veel kosten op de 
hoogte blijven van de vakliteratuur. M aar ook willen wij a;ivies 
geven bij keuze van boeken. W ant vooral voor den leerling ot 
werkman, die door zelfstudie zich wil ontwikkelen, is niets 
lastiger dan een goede keuze van hoeken te doen. Ook nog 
ander advies is te krijgen, bijvoorbeeld' over den stand der toeh-

Modcl S toom  sloep aan W a lm  davits',
(in bruikleen afgestaan door Z .K .H . den P rin s  der N ederlanden.)

W at de bibliotheek betreft, deelde de heer Van Haersolte 
mede, dat niet alleen een ruim e leeszaal ten dienste van de be
zoekers is, doch dat ook hoeken mee naar huis genomen kunnen 
worden en schriftelijk aangevraag'd.

„In hel: officieel orgaan van het Museum, het tijdschrift 
„H et Schip”, zullen geregeld de nieuwe aanwinsten der biblio
theek worden vermeld. Men kan dan een nieuw boek geduren
de drie dagen op zicht krijgen, om te zien of men het hoek zelf 
wil bestellen of later, voor langer termijn uit de bibliotheek

Model Onderzeeboot,
(in bruikleen afgestaan door 11,M. de K oningin.)

nick, en ook op het gebied der beroepskeuze willen wij voor
lichting verstrekken en inlichtingen over opleiding en beroepen 
geven. Verder zullen wij hulp verleenen bij het: organiseeren 
van rondtochten door de Rolterdamsche havens, waarbij dan 
een moderne scheepswerf en een modern schip zullen worden 
bezocht, dil laatste vooral voor huilen Rotterdam gevestigde 
inrichtingen van onderwijs, verecnigingeu eh pcmme.elgroepen 
van fabrieken en werven. Thans heb ik u het voornaamste ge
noemd van wat wij denken te doen. In het kort kan ik liet nog 
eens samenvatten door te zeggen: ieder te helpen die hulp of 

inlichtingen verlangt.”
De M inister van Landbouw, Nijverheid en Handel, de 

heer V a n  J J s s e l s t e y n ,  wenschle namens de Re- 
geering het bestuur van liet Museum geluk met de to t
standkoming van de instelling-, waarna W ethouder V a n 
D o r p namens het Gemeentebestuur uiting gaf aan de 
hooge waardcering voor het totstandkomen daarvan.

De heer A. G. K r ö l i e r  onthulde vervolgens het 
borstbeeld van wijlen den heer J. V. W ierdsma.

„Ons, die hem hebben gekend, lange jaren. en hebben 
hooggeacht, aldus de spreker, staat zijn uiterlijk nog 
levendig voor den geest; voor hen die na ons komen, zij 
dit beeld een herinnering aan den stocren Nederlander, 
die, voortgekomen uit de marine, zijn geheele werk- en 
denkkracht gewijd heeft aan de Holland-Amerika-lijn en 
daardoor in niet geringe male heeft bijgedragen to t dc 
welvaart van ons land en den opbloei van de Nederland- 
sche handelsvloot. Vele moeilijkheden heeft hij daartoe 
weten te overwinnen en toen hij den tijd gekomen achtte 

om de leiding in andere handen te geven, heeft hij z.ijn krachten 
toch niet willen onttrekken aan dc publieke zaak. Helaas is hij 
ons door den dood ontvallen vóór zijn denkbeelden betreffende 
deze instelling verwezenlijkt konden worden. Wij zullen trach
ten, als een vruchtbare herinnering aan hem, zijn denkbeelden 
te vervullen door dit: museum te maken to t een instelling' van 
betcekenis voor deze stad.”

Dc heer J. R y p p e r d a W i e  r d s m a dankte mede 
namens zijn familie bet bestuur, dat liet aan het borstbeeld van



zijn cmvergetelijken vader hier een plaats heeft willen inruimen.
N adat een rondgang door het Museum was gemaakt gaf de 

D irecteur nog een bioscoop-demonstratie van het van stapel 
loopen op het etablissement der Rotterdamsche Droogdok 
Maatschappij van het s.s. „Alkmaar” .

LAR1NG 
VAN DE 

WERKING 
VAN EEN 
KOLEN 

TBANSpOBTEtlRi

Model van een Transporteur.

DE  V E R Z A M E L IN G
In de eerste afdeeling van het eigenlijke Museum van scheep

vaartkundige nieuwigheden treffen we onder meer aan: een 
model van de salons, enz. van het stoomschip „Pa tr ia” , afge
staan door de f irm a H. P, M utters  en Zn, te ’s-Gravenliage; 
een model van de eerste Nederlandsche onderzeeboot, welwil
lend in bruikleen gegeven door H . M, de Koningin; een stoom- 
sloep, hangende in We]in Davits, afgestaan door Z.K.H. 
den P r in s  der Nederlanden; een model en een zeer inte
ressante doorsnede van het stoomschip „Statendam", zoo- 
als de Holland-Amerika-lijn zich had voorgesteld, met dit 
zeekasteel onze koopvaardijvloot te verrijken. Helaas, dit 
heeft zoo niet mogen zijn, De „Justitia", zooals de Brit
ten haar hadden genoemd, ligt reeds lang getorpedeerd 
op den bodem van den Oceaan. Aldus ook diverse her
inneringen in dit Museum. Een scheepstelegraaf met 
witte  letters op een zwart veld en velerlei ander koper
werk van de firma A. Helder en Zn. te Rotterdam. Een 
model, afgestaan door de Kon. Mij. „De Schelde" te VIis- 
singen, betreffende het 1 sherwood-systeem (langsspanlcn- 
systeem). Een model van de drijvende hijschbok ,,Ade
laar", toebehoorende aan de bergingsfirma W. A. van 
der Tak te Rotterdam. Dat instrument, dat reeds in de 
haven van Rotterdam zoo vele wonderen in zake het 
lichten van schepen heeft: verricht, heeft een lengte —
34.20  M., een breedte =  14.50 M., en een holte (mhl.)
=  2,20 M. en een hijschvermogen van 140 Ton. Voorts 
diverse modellen van schepen.

De tweede afdeeling bevat meer het havenbedrijf in 
zijn geheel.

We zien hier modellen van elevators, drijvende kra
nen, transporteurs, onderlossers, baggermaterieol, te weten; 
zuigers, hoppers, baggermolens enz. Ook treffen we hier aan 
modellen van de stormseinen van het Kon. Ned. Meteorologisch 
In s t i tu u t ;  draadlooze zendstations van de N.V. Seintoestellen- 
Fabriek  te H ilversum ; een demonstratie-toestel voor een koers- 
tol kompas, fabrikant Auschütz; een loodtoestel en een kompas 
van de N .V , Observator te Rotterdam; een verticaal kompas

van H enry  Hughes en Son; de Pharoline lamp en de lens voor 
vuurtorens; een Ruroscope, d.w.z. een toestel om stuurm ans
leerlingen te keren  rnanoeuvrecren met de diverse vuren. Zeer 
interessant is ook het Aga Flikkerlicht met zonneventiel, ge
maakt door de Nederlandsche Gas accumulator Mij. te Stock

holm; een inrichting die automatisch de verlichting in 
een vuurtoren of in een gewoon gelcidclicht regelt, en 
wel den gastoevoer verm indert of afsluit, wanneer de zon 
begint te schijnen en omgekeerd. Een model van de g raan 
elevators, systeem G. L u ther  te Braunschweig, zooals die 
in de Rotterdamsche havens in groeten getale gebruikt 
worden en het vlug lossen van graan boot en mogelijk 
hebben gemaakt. Ook treffen we in deze afdeeling eenige 
modellen van reddingsmodellen aan.

In de derde afdeeling zien we een model van het P an d  
St. Job, met zijn silo’s, zolders, kranen, elevatoren enz,, 
een afbeelding dus van een dier moderne vaste in rich tin 
gen, die dienen om te lossen, te bewaren, te verdeelen, en 
weer af te leveren. Voorts aparte modellen van drijvende 
kranen met grijpers en een klein grijper!je. Een  model 
der kranen van Thom son’s havenbedrijf. D at zijn weer 
heel andere inustrumenten om te lossen, te laden en op 
te slaan. Deze op den wal en op rails gemonteerde ge
vaarten, kunnen rijden en met behulp van grijpers lossen 
ze uit de zeebooten de ertsen en werpen deze op den wal 
of in de Rijnschepen.

Ten slotte vermelden we de modellen van de kaaim uren 
der Rotterdamsche havens.

Een rijkdom dus van modellen, van moderne w erk tu i
gen, die in de scheepvaart en in de moderne havens w or
den gebruikt. D a t  is dus het eerste Museum, niet van 

oudheden, die soms zoo erg m uf kunnen zijn, maar van nieuwig
heden, dat nieuw zal blijven omdat de modellen, die lang genoeg 
zullen zijn vertoond geweest, weer zullen verdwijnen om plaats 
te maken voor nieuwere uitvindingen en toepassingen.

DE BIBLIO TH EEK
De boekerij bevat thans reeds 500 in het Ncderlandsch en in

Eenige modellen der verzameling.

de moderne talen verschenen werken betreffende den scheeps
bouw en de scheepvaart en wat daarmede in uitgebreiden zin in 
verband staat. Een zorgvuldig bewerkt kaartsysteem maakt het 
gemakkelijk een overzicht te verkrijgen van alle over eenig 
onderwerp verschenen boeken, terwijl dezelfde kaarten  tevens 
een opgave bevatten van de over het betrokken onderwerp ver
schenen artikelen in binnen- en Inutenlandsche tijdschriften,



Nieuw
levens

De
A.
AT. 
BE. 
UW. 
B R ..  .
C.
D.
E.
E C O .
F.
G. 
HA.
L
IA.
KA.
KE.
FA.

EO.

e aanwinsten zullen worden gepubliceerd in „H et Schip” , 
officieel orgaan van liet Museum, 

indeeling der bibliotheek is als volgt:
Algemeene onderwerpen.
Algemeene technische onderwerpen.
Be ton-scheepsl )ou w .
Scheepsbouw (ijzer, staal en hout).
Brandstoffen.
Commaliewant, proviand, uitrusting, meubilair.
Dokken, hellingen, duikerpakken, bergen van schepen. 
Klectriciteit.
Economisch-technische onderwerpen, 
h'antasie.
Gordels, zwemvesten, drijvers.
Havens, kaden, loodsen.
Inrich tingen  voor verpleging, onderstand, 
jaarboeken.
K aart en, t eeken i ngen.
Ketels.
Laden, lossen (kranen, elevatoren behalve voor werfbe- 

drijf, zie W E.)
Loodswezen, betonning, vuurtorens, lichtschepen.

MA.

ME. 
MO. 
MU. 
MI I. 
\ T A. 
ON.
o o .
OU.

O.
R.
SCH.

SEI.

T E N .
TOR.
TOR.

Machinekamer en zuigermacliines (voor hulpwerktuigen 
r ic  P . }.

Meteorologie en oeeanographie.
Motoren f verbrandings-) en motorbooten.
Musea en bibliotheken.
Mijnen en bescherming daartegen.
Navigatie en nautische instrumenten.
On der zeeboot en.
Oorlogschepen.
Opleiding, personeel.
Pompen, filters, persen, ijsmachines, verwarming, ve r

dampers, condensors, brandbhisclmiiddelcn, (alle hulp
werktuigen in de machinekamer).

(Vacant).
Reddingsmiddelen en reddingswezen.
Scheeptvpen, schepen voor bepaalde ladingen (tanksehe- 
 ̂ pen).

Seitnvezen, draadlooze telegrafie, telefonie, ondenvater-  
klok-signalen, zoeklicht, Morse, vlaggen. 

Tentoonstellingen, congressen,
"\ orpedo’s en bescherming daartegen.
Turbines, turbo-electrische voortstuwing.

UI
— y:zr.

V E R K L A R IN G  

VAN DE 

W E R K IN G  

V A N E E N  
GRAAN- 

ELEVATOR

Uitrusting (hulpwerktuigen aan dek), s tuurtoe- 
stellen, spillen, lieren, ankers, ventilatoren, 
luiken.

Yisscherij.
Voortstuwcrs, scheepsweerstand, proef dok. 
Waterbouwkunde (mechanische hulpmiddelen), 

bruggen, sluizen.
Werven (uitrusting).

W E T . Wetten en voorschriften.
X. Binnenscheepvaart.

Jachten.
Zeesleepvaart.

\  oorts liggen niet minder dan 56 tijdschriften ter  
lezing, ingedeeld als volgt:

VI.
YO.
WA.

W E.

I I. 
Z.

Model van een Graanelevator,

L IJST  V A N  T IJD SC H R IF T E N
M 1 Cassiers Engineering, De industrieelc eigendom , De In 

genieur, Dinglers Polytechnisches Journal, E ngineering, E n 
gineering News Record, Fe Gente Civil, La Technique M o
derne, July’s Technisches A uskunftbueh, M aandblad van oe 
Neilerlandsche Vereemging van 1 ngenieurs, Polytechnisch 
Weekblad, Scientific American (m et supplem ent), Technisch 
d'ijdschrift, The Engineer, Z eitschrift des V ereins deutsches 
Ingineure.

BF. beton und Eisen, Gewapend beton.

B l l ’ Het Schip, Journal of the A m erican Society of Naval 
Engineers, Scheepsbouw en Scheepvaart, Schiffbau, Shipbuil
der, Shipbuilding and Shipping Record, Shipping Illustration.

/• Electrotechnisch en W erktuigkundig  W eekblad.

FCO  In- ed Uilvoer, Technik und W irtschaft, T ijdschrift voor 
Economische Geographie.

K P  Zeitschrift für Dampfkessel- und M aschinenbetrieb.

I\ 1A De am ateur w erktuigkundige, Journal of the A m erican 
Society of Mechanical Engineers, The E ng ineering  M agazine, 
Met Vakblad voor den w erktuigkundige en den electroteehni- 
cus, The Marine Engineer and Naval A rchitect, T he M arine 
Engineering, Mechanical Engineering.

M O  'The motorboat, The m otorship and m otorboat, Der Oel- 
motor, De Motor.

N , f  Deutsche Nautische Zeitschrift „H ansa”, De Zee, De Zee
post, Hot Ncderlandsche Zeewezen, M arineblad, M arine rei
zen, Marine Rundschau, The M arine Revieuw, The Nautical 
Casette, Von Fluss und See.

S E I  Radio nieuws, The W ireless W orld .

Y  De W atersport, Die Yacht, Le Yacht, W assersport.



DE R IJNVA AR TK W ESTIE
DOOR D R . J. G. SCHOUP

Dc Nedcrlandsche belangen in de vier oorlogsjaren, zoo 
glansrijk gevrijwaard door de handhaving'van onze neutraliteit, 
worden, nu wij de overgangsperiode van oorlog naar vrede 
beleven steeds meer en meer bedreigd. De kwestie Limburg—  
Zeeuwseh-Vlaatidcren is nog niet geheel van het tapijt of daar 
verrijst een nieuw vraagstuk, niet minder belangrijk en in
gewikkeld.

Eindelijk hebben wij dan inzage kunnen nemen van de aan 
Duitseliland voorgestcldc vredesvoorwaarden en hebben wij ons 
een gedachte kunnen vormen van de wijzigingen, die de P a-  
rjjsche vredesconferentie in het bestaande Rijnvaartregiem 
wenscht aan te brengen. De artikelen 354 tot en met 362 uit 
het vredesvoorstel bevatten de bepalingen omtrent deze wijzi
gingen. Enkelen dragen een zuiver Pransch-Duitsch karakter, 
zooals b.v. de afstand door Duitseliland aan Frankrijk van 
Lijnschepen en de afstand van inrichtingen te Rotterdam, die 
op 1 Augustus 1914- eigendom waren van Duitsche onderdanen 
of Duitsche maatschappijen. Verder moet Duitseliland aan 
Frankrijk  het recht afslaan om  water te tappen uit het Fransch- 
Duitsche greiisgedcelte en ook liet recht om aldaar elcctrischc 
drijfkracht te winnen. De uitoefening van dit recht wordt ge
steld onder controle van de Centrale Commissie voor de Rijn
vaart. Deze artikelen bevatten verder eeue reeks bepalingen, 
die meer in liet algemeen wijzigingen van liet bestaande Rijn
vaartregiem  benogen. De Parijschc vredesconferentie gaat 
hierbij u i t  van-liet t rac taa t van Mannheim van 1868, het z. g. 
Rijnvaartractaat, dat de rechten en plichten der Rijnoeverstatcn 
onderling regelde. Nu reeds worden enkele belangrijke veran
deringen in dit t rac taa t gebracht, terwijl verder bepaald wordt, 
dat binnen zes maanden na liet onderteekenen van het vredes
verd rag  de Centrale Commissie* zal bijeenkomen om het t rac
taat van 1868 te  herzien, met inachtneming van de wijzigin
gen, die nu reeds door de voorgestelde vredesvoorwaarden wor
den aangcbracht. Krachtens art. 354 zal Nederland een na
dere regeling' m et Duitseliland treffen, die hij voorbaat door 
Duitschland moet worden aangenomen. Onze regeering zal dus 
in deze regeling dc voorwaarden kunnen vastleggen, van wel
ker aanneming zij hare toetreding' to t de belangrijke wijzigin
gen in het trac taa t  van Mannheim kan afhankelijk maken. Deze 
wijzigingen zijn zeer belangrijk en de Nederlandsche regeering 
zal goed doen hare heste scheepvaartspccialitciten met de op
lossing van de vraagstukken door deze wijzigingen opgeworpen 
te belasten. ’

De Centrale Commissie voor de Rijnvaart was vroeger sa
mengesteld uit een vertegenwoordiger van eiken oeverstaat, nl. 
van Pruisen, Beieren, Baden, Elsasz-Lotharingen, Hessen en 
Nederland. Deze commissie werkte, aldus samengesteld, uitste
kend en hare besluiten moesten de goedkeuring van de zes ver
tegenwoordigers wegdragen, wilden zij rechtsgeldigheid ver
krijgen. Daar alleen belanghebbenden in deze commissie zitting 
hadden, was de mogelijkheid voor liet voeren van handelspoli
tiek en economische politiek in dit lichaam geheel uitgesloten. 
Nu w ord t het echter anders. Onder de leus van internationali
satie, bezorgd voor de ontwikkeling van den internationalen 
w aterweg van W est-Europa, w ordt een Internationale Com
missie voor de Rijnvaart door de Vredesconferentie ingesteld. 
Men denke nu echter niet dat deze qualificatie van internatio
naal, alle landen beteekent. Neen, alleen zullen de oeverstaten 
van deze Commissie cleel uitmaken met bovendien vertegen
woordigers van Italië, Groot-Britannië en België. Deze nieuwe 
commissie nu zal bestaan u i t ' 19 zetels, waarvan Frankrijk er 5 
zal. bezetten, Duitseliland 4, Nederland 2 (?) en Italië, bene
vens de andere staten, die zitting hebben, ook twee. Ons be
lang bij de Rijnvaart wordt dus door Italië geregeld. Italië, dat 
slechts een negatief belang in de Rijnvaart heeft, nl. het belang 
dat de Rijnvaart zich niet moge ontwikkelen ten koste van de 
vaar t  op hare  Middellandsche zeehavens, mag dus evenveel ver
tegenwoordigers in deze commissie benoemen als Nederland,

dat een haven bezit, die innig  met de Rijnvaart verbonden 
Onze regeering trachte meer vertegenwoordigers te krijj 
in de Commissie voor de R ijnvaart  en bovendien wel de 
lijk er tegen waken, dat de commissie zich met liet Ncd 
landsch Rijngebied bemoeit. Wij zien reeds de vertegenwo 
digers van Italië lnm stem uitbrengen over zuiver Ned 
landsche Rijnvaartaangelegenhcden. D it zou toch wel al te 
spottelijk worden.

Dit is een ernstige moeilijkheid. M aar  er is meer. Franki 
krijgt dus het recht om w ater uit den Rijn te tappen en Bel 
krijgt ook dit recht om een Rijn-Maas kanaal te kunnen a; 
leggen. In werkelijkheid zal het wel de bedoeling zijn om i 
Rijn-Schelde kanaal aan te leggen en de vaart tiaar den R 
Nederland te ontnemen en over Antwerpen te richten. M en  1 
zich nog afvragen wat er van een zoo afgetapte stroom tere 
zal komen?

Hierboven vermelden wij even dat de Nederlandsche reg 
r ing  er moest tegen waken, dat de Commissie voor de Ri 
vaart zich niet met het Nedcrlandsch Rijngebied gaat bemoei 
Daarbij dachten wij aan de bepaling in de vredesvoorwaard 
die zegt dat de Centrale Commissie baar rechtsgebied n 
uitstrekken over de zijkanalen en vaargeulen ter verbeter 
van de van nature bevaarbare gedeelten van den Rijn of 
vereeniging van zulke stroonuleelen. D it zou dus in ru im en 
kunnen worden opgevat, dat de Nederlandsche w a ters taa t  < 
dergeschikt wordt aan de besluiten van Frankrijk , België 
Italië, want deze hebben de meerderheid in de Commissie.

De Rijnvaartkwestie is acuut en onze regeering moet op Ir 
hoede zijn. We staan hier weer tegenover een voorbeeld r 
w at er uit de mooie woorden en redevoeringen van de P a  
sche regelaars is geboren en hoe het recht van de neutr 
staten over het hoofd w ord t  gezien. W ord t  het niet meer <: 
tijd, dal de neutrale landen meer samenwerking en samen h; 
delen trachten te bereiken om verecnigd, zelfs, indien nnnr: 
de rechten van een hunner te kunnen verdedigen?

TEEKENINGEN. .
Op voor publicatie; in „ H e t  Schip” bestemde teckenint 

teekene men letters, cijfers en teckens steeds zeer groot, opi 
deze zichtbaar blijven, wanneer de tcekening bij het maken e 
het cliché wordt verkleind.

Men gebruike op teekeningen duidelijkheidshalve no 
schrijfletters, doch eenvoudige, flinke drukletters.

Bij teekeningen, waarbij de schaal vermeld moet: word 
neme men dc breedte op een veelvoud van 10 c.M., zoodat 
schaal te herleiden is, wanneer de teekening w ordt verkleind 
de breedte van één kolom (10 c.M.) of twee kolommen (20 e.l\

DRUKPROEVEN.
F IJ I .  Medewerkers w ord t  beleefd verzocht de drukproe1, 

steeds omgaand gecorrigeerd te rug  te zenden.

K O P Y .
Artikelen en berichten zende men bij voorkeur in schr 

machine-schrift. Papier  aan één zijde te beschrijven. Bij tee 
ningen dc onderschriften t:e vermelden.

AD VER TEN TIÈN
Voor advertenties tegen contract-taricf wende men zich 

de Administratie van „ H e t  Schip", Den Haag.



Inrichtingen tot vervaardiging van

ZUURSTOF
en Vloeibare Lucht

mogen op geen moderne scheeps
werf ontbreken*

V raagt terstond kostenberekening aan de

Gesellschaft f. Apparatebau
A. R. AHRENDT & P. HEYLANDT m.b.H.

BERLIN - MARIENDORF*

Speciaalfabriek voor inrichtingen voor Zuur
stof, Stikstof en Vloeibare Lucht. 

Transportvaten voor vloeibare lucht. 

A dem - en  R e d d i n g s t o e s t e l l e n .

Fabriek te

’s-GRAVENHAGE, Laakhaven 
*      ----------

Telefoon 6*143.
Tel. Adres : „EniaHne-'s Gravenlinge*',

N.V. „EMALINE-FAB R I E K E N ”
„ E m a l i  n e -W o r k s ” .

F m  r i l t  n  o 1* , s  cen  b l tu m ln e u se  v e rfso o r t,  u i ts lu i te n d  g e fa b r ic e e rd  v o o r 
« «  L I T l c l i i n L  g ro o ie  i iz e rc o n s t ru c t lc s  (ru im e n , k o le n b u n k e rs ,  d u b b e le  bo* 
Z_________________— —  d em s, v u llln g s  e n z  )  C irc u la ire s  en sc lie ik . a t t e s te n  o p  a a n v ra g e .

A genten voor / Sum atra: A. ZW ANENBURG & Co. 
Nederl.-Indtë \ Java: JACOBSON & VAN DEN BERG & Co. 
A gent te Rotterdam  : AUG. KOPCKE & Co., W illemskade 14.

De vlag dekt de lading, 
„N EG R IN E" dekt het schip.

„NEGRINE t t

is een sterk roestwerende glanzend zwarte ve r f , . .  
d e  verf bij uitnemendheid voor het verven van 
diverse ijzerconstructies, kolenbunkers, ruimen, reser
voirs, loodsen, steigers, hekken, bodems, enz. enz.

V R A A G T  B EM O N STER D E O FFE R T E .

Gen* Vertegenwoordiging:»PRO"GASH MAATSCHAPPIJ
W ETERINGKADE 37, DEN HAAG.

HAARLEMSCHE

S C H E E P S B O U W 
M A A T S C H A P P IJ

N IE U W B O U W  E N  

HERSTELLINGEN  

PA SSA G IER S.  EN  

VRACHTSCHEPEN

NAAM LOOZE V EN N O O T SC H A P

W. VAN D R IE L ’S
Stoomboot- en Transportondernemingen

(£ri)(£x£>

R E E D E R S  
C A R G A D O O R S  

B E V R A C H T I N G S  A G E N T E N

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP

Vervoer-Maafschappij „DE BLAUWE STER”
ROTTERDAM AMSTERDAM

VERVOER TE LAND E N  T E  W A T E R  

B E V R A C H T I N G E N
NAAR B IN N E N L A N D , B E L G IË  EN  D U I T S C H L A N D

lc klasse Vaartuigen, Motorbooten 
en Lastwagens — Eigen Sleepcrij

G E R E G E L D E  D IE N S T  TUSSCHEN AMSTERDAM EN ROTTERDAM



Machinefabriek SMIT & CROLL, Kinderdijk
SCHEEPSMACHINES, POM PEN, H ULPW ERKTUIGEN

FIRMA

F. ZEILINGA, AMSTERDAM
BINNENKANT 38 .. TELEFOON 1709 NOORD

ZEILMAKERIJ
O P T Ü I G E N  VAN STOOM- EN ZEILSCHEPEN

PRESENNINGS, KOELZEILEN 
ZONNETENTEN .. VLAGGEN

M A CH IN ES en KETELS !
voor

de binnenvaart, de kleine kustvaart, de visscherij, 
sleepbooten, baggerwerktuigen, zandzuigers» enz.

I* Reparatie
van ketels, stoom- en andere werktuigen.

I L Ö H N IS  & C =  W?aT™Tê :

BUREAU VAN VASTE GOEDEREN

W M. CUNE & Co.
ROTTERDAM

C O O L S IN G E L  1 T E L E F O O N  12468

BEMIDDELING BIJ AAN- EN VERKOOP VAN:

TERREINEN AAN SPOOR EN 
WATER .. FABRIEKSPANDEN

S c b ü t t o f Ê  &  3B ä 63l e r
G .m . b .H .

I f a b r i e k  v a n  W e r k t u i g m a c h i n e s
T E L E P H .N o s .1 ' T r K T T H P ' 7  T A A  T e leg ram -A d r •-
2058 en 2059 V ^ O i j / i V l i N  1 1  Z /  JX JK J  Schüttoff-Bäszler 

SPECIALITEITEN!

lP>rectsie=3Fr ais bta aib ank en 
en 2)raab*=;jfratsmacbines.

Forsche bouw * Eenvoudigste bediening.
Grootste productie * Nauwkeurige uitvoering.

DICK’s IMPERIAL COMPOSITIONS (Dick’s Scheepshuidverven)
ROESTWEREND EN TEGEN AANGROEIING

AANVRAGEN TE RICHTEN TOT:

GEORGE BANKS 6  Co. Ltd.,
110, FENCHURCH ST RE ET , LONDEN 
en Liverpool, Glasgow, Newcastle, Cardiff, enz.

IN GEBRUIK BIJ D E ENGELSCHE MARINE. P. EN O.-LIJN EN DE GROOTE 

REEDERS. -  BEGROOTINGEN VOOR ALLE HAVENS EN BUITEN ENGE
LAND F.O .B . TE  LEVEREN.

G R O O T E  V O O R R A D E N . D E BESTE HUID VERF.

N*V* Rotterdamsche Machinefabriek
Telegramadres! TT 'fc T k  " 1  f T t  TELEFO O N NU M M ER.

„W E R K B R A A T " l l  K  A  A  I 9591.

SPECIALITEIT IN:
CONSTRUCTIEWERKEN  
SPOORWEGWISSELS 
SPOORW AGENS 
KIPKARREN 
SMEEDWERKEN  
PERSWERK  
STALEN RAMEN  
AUTOGENE METAALLASSCHING



VERZEKERING
De Directeur-uitgever van „H et Schip" is van meening, dat 

in dit orgaan een rubriek  »Verzekering * niet m ag ontbreken. 
Bij die meening sloot ondergeteekendc zich aan en een gevolg 
van deze meeningsoverecnkomst zijn onderstaande regelen. 
Zonder deze rubriek  te willen maken tot een van de voor
naamste van het blad, zal het streven zijn melding te maken 
van datgene wat op assurantie-gebied heeft plaats gevonden 
vuorzooverre de scheepvaart daarbij belang kan hebben. Wel
licht dat ter afwisseling «speciale onderwerpen eens wat u it
voeriger zullen warden behandeld.

Nieuw e M aatschappijen

De oorlogsjaren hebben het aantal assurantiemaatschappijen, 
dat in ons land toch reeds aanzienlijk was, nog zeer sterk doen 
toenemen. Sedert het begin van den oorlog zijn er meer dan 50 
bijgekomen. Velen zijn van meening, dat er sprake is van een 
te veel. De tijd zal moeten lecren of die opinie ju is t  is. De 
eerste jaren. toch, waarin  op verschillend gebied een opleving 
zal plaats hebben zullen op assurantiegebied ongetwijfeld ook 
ondanks concurrentie aan velen een deel gunnen van den voor
u itgang  en daarna  zal het wel zijn zooals het ook reeds vroeger 
was, de goede, de sterke ondernemingen zullen blijven en ook 
blijven bloeien, de zwakke, de slecht beheerde zuilen ondergaan. 
H et lijkt me daarom  beter om als er sprake is van een teveel 
het oordeel daarover nog wat op te schorten to t we meer nor
male tijden zullen hebben.

Nationale Lloyd

E igenaard ig  is, dat, w aar het bij een groot aantal overeen
komstige instellingen steeds moeilijk blijft nieuwe namen te 
bedenken, de naam Lloyd zoo herhaaldelijk w ord t gebruikt. Of 
eigenlijk toch niet eigenaardig, m aar begrijpelijk. Voor hem' die 
van dit woord w at meer afweet en dat is in scheepvaartkringen 
toch misschien wel te verwachten, 5) zal het vele gebruik van 
den naam „Lloyd" in het geheel niet vreemd zijn. Naast de 
Nederlandsche Lloyd, de Amsterdamsehe Lloyd, de Noord- en 
Zuid-Hollandsche Lloyd, allen te Amsterdam en de Algemeene 
Lloyd en de Internationale  Lloyd, welke te R o tterdam  reeds 
bestonden, is thans in de laatstgenoemde stad nog opgericht de 
Nationale Lloyd, met een kapitaal van ƒ  1.000.000. Doel ls: 
b rand- en transportverzekering. Directeuren zijn de hecren: 
C. A. G. Goudriaan, te R o tterdam  en Mr. J. J. Roes, te Delft. 
Commissarissen zijn de hecren: W. C. Bolle, G. L. M. van Es 
en W . van den W orm  te Rotterdam , J. B. A. Jonckheer en F. 
A. Sorcl, te A m sterdam , Mr. J. B, Kan, te Den H aag , S. J. G. 
Roes, te W ageningen en J. Gelderman te Oldenzaah Dc heer 
F. A. Sorel heeft de heursvertegenwoordiging aan de Amster- 
damsche Beurs.

Z u id -H o lla n dsch e  A ssuran tie  Mij.

V erder  is te Dordrecht, W ijnstraat 91, een nieuwe m aat
schappij gevestigd, die den naam draagt van Zuid-Hollandsche 
Assurantie-M aatschappij. Kapitaal ƒ  500 .000 ; doel: brand-, 
t ransport- ,  inbraak-, bedrijfs- en ongevallenverzekering. Direc
teuren zijn dc hoeren D. D orre  en B. van der Kloet. Commis
sarissen zijn de heeren: R. A. N. Boom, te U trecht, M r. W. 
A. M. C ran e rs ,  te Delft, H. W . Lansdorp  te Den Haag, Dr.
C. Mulié, te Dordrecht, G. A. Spliethoff, te Hillegersberg^ A. 
S tuiveling te Appingedam en Mr. F. G. Reus te Dordrecht.

O orlogs-Zeeongevallenw et

Verschenen is de M emorie van Antwoord op het wetsont
werp tot wijziging der Oorlogs-Zeeongevallenwct 1915- Be
langstellenden verwijzen we naar het officiëele stuk.

D Indien de u itgever er eenige ruim te voor w il afstaan, wil ik in 
dit blad de geschiedenis van Lloyd en zijn invloed op de scheepvaart 
en het assuranfciewezen gaarne bij gelegenheid behandelen. H et onder
werp is in teressan t genoeg.

Buitenland

De oprichting van nieuwe maatschappijen beperkt zich niet 
tut ons land alleen, het is een verschijnsel dat zich ook elders 
voordoet. Het sterkst evenwel in de zoogenaamd neutrale lau
den. H et wil ons ook voorkomen d a t  in de toekomst de neu
traal gebleven landen meer dan vroeger hun  invloed in andere 
landen zullen doen gelden en dat daartegenover de invloed van 
buitcnlandsche instellingen in ons land kleiner zal zijn dan 
voorheen. De tijd zal het echter moeten leeren.

Scandinavië vertoont op dit gebied een frisch leven. Dc, 
pogingen om een goede plaats in te nemen op de internationale 
verzekeringsmarkt worden daar op verschillende manieren be
vorderd. Zoo o.a. verschijnt sinds 1 April j.1. te  Kopenhagen 
een nieuw internationaal blad „The Skandiuavian Insurance 
Magazine", dat met het bewuste doel is opgericht. De redac
teur J. Möllerup Thomsen is een vakman, iemand die juist van 
plan is zich door eigen ervaring nader met buitenlandsche toe
standen op de hoogte te helpen en te dien einde dezen zomer 
o.a. ons land zal bezoeken.

Verzekerïngslitteratuur

S v e n s k  F Ö r s ü k n n g s  A r s b n k  1 9 1 8  ( u i t g a v e  va n  
K u u g l .  H o f b o k t r y c k c r i e t  I d u n s  T r y c k e r i - A h - 
t iebo lag , S to c k h o l m ,  1 9 1 9 . )  D e rd e  ja a r g a n g .

Dit Zweedschc jaarboek bevat een schat van bijzonderheden 
op assurantiegebied uit dc verschillende branches. Balansen, 
productiecijfers, gegevens der maatschappijen, wettelijke voor
schriften enz.

Voor de meesten zal het Zweedsch de lezing verhinderen: 
daarom zal het hier allicht minder geraadpleegd worden. V oor  
cijfers is het echter goed tc gebruiken. O p enkele punten uit 
het jaarboek komen we terug.

F ö r s a k r in g s fö r e n in g e n s  T ï d s k r i f t , 4 2 e  ja a r g a n g ,  
H e r f s t ,  M a a r t  1 9 1 9 -

Hier hetzelfde bezwaar als hij het jaarboek. Voor hen even
wel, die het kunnen verstaan, worden hier tal van lezenswaar
dige artikelen gegeven. De tegenwoordige redacteur, Pau l  
Bergholm, weet het tijdschrift interessant te maken, er voor 
iedere branche wat in tc geven. Ook voor de zeevaart v ind t 
men er hoofdstukken in. Dr. J. du SAAR.

A D V E R T E N T IË N .

VOOR C O N T R A C T 'A D V E R T E N T IÊ N  

WENDE MEN ZICH TOT HET BUREAU  

VAN „H E T  S C H I P ’* D E N  H A A G ,

ABONNEMENTEN.

Nieuwe abonnementen kunnen met elk nummer ingaan; 
de nalevering van oude nummers kan niet worden ge* 
garandeerd. Ten einde alle nummers compleet te hebben, 

stelle men dus niet uit zich te abonneeren.



ELECTRICITEIT AAN BOORD VAN H A N D E L SSC H EPE N
DOOR HERO B. DE GROOT, INGENIEUR

II I .

LeicÜngsnet,

O m de eieetrieileit te voeren van de dynamo naar liet scha
kelbord en vandaar naar de lampen en andere vcrbruikstoestel- 
lcn, zijn geleidingen noodig; deze bestaan uil koperdraad. De 
eieetrieileit s troomt door het koper, evenals water door buizen 
stroomt. E n  evenals het water stroomt van hoog gelegen plaat
sen naar lager gelegene, flus van plaatsen met hongeren druk 
naar plaatsen met lageren druk, zoo ook stroomt de electricitcit 
van de plaatsen van hoogere spanning naar de plaatsen van 
lagere spanning, xoodra een verbindende geleiding aanwezig 
is. De loop van electricitcit door de geleidingen laat zich dan 
ook zeer goed vergelijken m et het stroomen van water door 
blusleidingen, terwijl verschillende electrische verschijnselen 
zich door vergelijking met water laten verduidelijken. Daarbij 
kan men de dynamo vergelijken met een centrifugaalpomp; de 
pomp fabriceert geen water, doch geeft alleen aan het toestroo- 
mende w ater een hongeren druk; zoo ook verwekt de dynamo 
geen electricitcit, doch geeft slechts aan de loestroomende elcc- 
tric itc it  een hoogere spanning. Wanneer de watercirculatie 
wordt verhinderd door het sluiten der kranen, kan geen nieuw 
water aan de pomp toestroomen en kan deze dus ook geen water 
afgeven; ze houdt dus alleen den druk in het water constant en 
loopt vrijwel zonder arbeid te verbruiken. Zoo ook de dynamo; 
wanneer de schakelaars uitgetrokken zijn en de electriciteits- 
circulatic dus verhinderd is, kan geen electriciteit naar de dy
namo vloeien en geeft deze ook geene af; ze houdt alleen de 
spanning constant en loopt me't een zeer gering krachtsver- 
bruik. W anneer door het openen van een kraan een hoeveel
heid w ater kan roodstrooinen, wordt deze zelfde hoeveelheid* 
door de pomp weer op den hongeren druk gebracht, waartoe 
deze een zekere hoeveelheid arbeid gaat verbruiken; hoe groo- 
tcr de hoeveelheid dourstroomend water, hoe grooter het ar- 
beidsverbruik. Met. de dynamo is liet evenzoo gesteld; wanneer 
door liet inzetten van een schakelaar een weg wordt opengesteld 
waardoor een zekere hoeveelheid electriciteit kan rondstroo- 
men, s troomt deze zelfde hoeveelheid door de dynamo en wordt 
daarbij weer door haar op hoogere spanning gebracht, waar
voor zij natuurlijk arbeid verbruikt. En hoe grooter die hoe
veelheid electriciteit is, hoe grooter het arbeidsverbruik wordt. 
De hoeveelheid water, die per tijdseenheid door een blusleiding 
stroomt, da t is dus de sterkte van den waterstroom, hangt bij 
constanten druk af van den weerstand, die het water hij het 
doorstroomen van de leiding ondervindt. De hoeveelheid elec
triciteit, die per tijdseenheid door een leiding stroomt, dat is 
dus de sterkte van den electriciteitsstroom, kortweg „stroorh- 
s terk ie” genoemd, hangt bij constante spanning eveneens af 
van den weerstand, die dc electriciteit hij het doorstroomen 
van de leiding ondervindt. Hoe kleiner de weerstand is, hoe 
sterker natuurlijk de stroom. Deze stroomsterkte wordt geme
ten in Ampères. Bij het doorstroomen der leidingen ondervindt 
de electriciteit een zekeren weerstand, ze moet er zich doorheen 
dringen; daarbij is er dus wrijving en door die wrijving ont
staat ook hier warmte. De leidingen worden dus warm, wan
neer er electriciteit door stroomt. Hoe grooter mi het aantal 
Ampères is, d.w.z. hoe sterker dc eleclriciteitsstroom is, hoe 
meer moeite die hoeveelheid electriciteit: ook heeft 0111 zich 
floot* de leiding heen te dringen, hoe grooter dus ook de wrij
ving is, hoe warmer dus ook de leiding wordt. En verder is het: 
duidelijk, dat door dikke draden de electriciteit een gemakke- 
Hjker weg vindt dan door dunne draden; hoe dikker dus de 
leiding is, hoe geringer dc wrijving en daarmede de verwar
m ing zal zijn. Men moet dus de dikte der leidingen kiezen in 
overeenstemming met de strnomsterkte, welke men er door wil 
laten. W anneer men te veel stroom door een leiding laat, wordt 
deze te w arm  en kan zelfs zoo warm worden, flat ze wit 
gloeiend wordt en brand veroorzaakt of zelfs afsmelt, waar

door eveneens brand kan ontstaan. Nu is van elke lang) en van 
elk ander stroomverbruikend toestel na te gaan hoeveel A m 
pères het bij een bepaalde spanning doorlaat; men kan dus 
vooruit bepalen, hoe dik de leidingen voor een bepaald aan
tal lampen of motoren of andere apparaten genomen moeten 
worden, om te voorkomen, dat de draden te warm  worden. 
H et zou nu ecliter kunnen gebeuren, dat door overbelasting van 
de motoren of door andere omstandigheden de stroomsterkte 
in een leiding op onvoorziene wijze zoodanig stijgt, dat die 
leiding toch heet wordt en brandgevaar veroorzaakt. O m  dat 
te voorkomen, brengt men in elke leiding een zoogenaamde 
smeltdraad aan, dat is een kort dun draadje van een metaal 
met vrij lage smelttemperatuur. Alle electriciteit, die door de 
betreffende leiding stroomt, moet ook door dit d raad je  gaan. 
De dikte van deze smeltdraad is nu zoodanig gekozen, dat ze 
gloeiend wordt en doorsmelt, vóórdat de door haar beveiligde 
koperdraad heet wordt. De smeltdraad is aangebracht op een 
zoodanige plaats en op zoodanige wijze, dat beet worden en af- 
smelten daarvan onmogelijk gevaar mee kan brengen. W anneer 
nu dus door de een of andere oorzaak te veel stroom door een 
leiding gaat, smelt de smeltdraad door en wordt daardoor de 
verbinding verbroken en is alle gevaar voorbij. W anneer dan 
de bedienende persoon een nieuwe smeltdraad aanbrengt, zon
der de oorzaak van de stroomvergrooting weg te nemen, zal bij 
het inschakelen de stroomsterkte direct weer te hoog worden 
en de pas ingezette draad zal weer afsmelten zonder dat cenig 
gevaar optreedt. Bij het doorsmelten van een „zekering” , zoo- 
als men de smeltdraden veelal noemt, moet dus eerst worden 
nagegaan, wat daarvan de oorzaak was en moet deze oorzaak 
worden verwijderd, alvorens een nieuwe zekering aan te 
brengen.

Wanneer men electriciteit wil voeren naar een bepaalde 
plaats, zorgt men er voor, dat het niet onderweg uit de leiding 
kan uittreden op een plaats, waar men liet niet hebben wil. De 
beschuttende laag, die de electriciteit verhindert uit te treden, 
bestaat uit stoffen, welke de electriciteit niet geleiden (in 
hoofdzaak gummi) en die in een doorloopendc naadlooze laag 
om de koperdraad worden geperst en de isolatie van den draad 
vormen.

Het einde van de bewikkeling van de dynamo, w aar de elec
triciteit  van hoogere spanning uittreedt, noemt men de posi
tieve pool ( +  pool) en het andere einde, waar dus de electrici- 
teit van lagere spanning intreedt, wordt dc negatieve pool 
( —  pool) genoemd. Van deze beide polen loopen de geleidin
gen naar de lampen en verdere verbriiiksapparaten, De niet de 
■E pool verbonden leidingen noemt men eveneens positief en 
dc met de — pool verbondene negatief.

De electriciteit kan alleen in circulatie geraken, wanneer de 
koperkern van een positieve leiding geleidend verbonden wordt 
met het metaal van een negatieve leiding. W anneer geen zoo
danige verbinding bestaat, is de stroomkring verb roken ; 
brengt men een verbinding tot stand, dan stuit men den stroom 
kring. Door het inschakelen van een laag) wordt dus een „slui
t ing ’' van den stoomkring teweeggebracht. Deze sluiting biedt 
echter toch nog een zekere, vooraf bekende en vrij grootc weer
stand aan den electrischen stroom en brengt dus slechts een 
zoodanige stroomsterkte mee, als waarop dc leidingen berekend 
zijn.

Daar dergelijke opzettelijke sluitingen altijd nog. een vrij 
grooten weerstand hebben, zegt men, dat de leidingen niet hort 
gesloten zijn. Wanneer ecliter een verbinding ontstaat, welke 
zeer weinig weerstand aan den electrischen stroom biedt, b.v. 
doordat twee leidingen van verschillende polariteit elkaar toe
vallig aanraken of doordat ze beide in aanraking komen met 
een goed geleidend voorwerp, b.v. dc ijzeren scheepsromp, dan 
zegt men, dat de stroom kring Aw/gcsloten is, of wel dat de 
leidingen kortgesloten zijn. E r  bestaat dan dus een kortsluiting.

D aar men dit woord bijna dagelijks hoort en telkens weer to t



de ontdekking kom t, dat o m tren t  he t  wezen v a n  een k o rts lu i
t in g  veelal slechts zeer vage begrippen  bestaan , w e rd  hierop 
eenigszins u itvoe r ig  ingegaan. D e  m eer deskundige  lezer duide 
deze afdw aling n ie t  ten kwade.

Bij een ko rts lu i t in g  bes taa t  dus een geleidende ve rb in d in g  
met zeer kleinen w eers tand ;  door deze verb in d in g  zal dus een 
séér groo'te s troom ste rk te  willen gaan, die d e  le id ingen zou 
doen smelten. M a a r  nog- v óórda t  de koperen le id ing  gelegen
heid heeft gehad heet te . w orden, is de d aa r in  aangehrachte  
smeltdraad reeds doorgesmolten, de stroom keten  is verbroken  
en alle gevaar is voorbij. M en k an  daarom  g e ru s t  zeggen, dat 
het practisch onmogelijk is, dat in een goed inge r ich te  electri- 
sclie installatie door k o r ts lu i t in g  b ra n d  on ts taa t.

W el kan gevaarlijk- worden  een isolatiefout, die een nie t  ge
wilde verb ind ing  m et belangrijken  w eers tand  ten  gevolge heeft. 
Door een zoodanige ve rb in d in g  kan  een s tro o m ste rk te  ontstaan, 
die de geleidingen n ie t  w a rm  m a a k t  en de zeker ingen  n ie t  doet 
smelten, m aar  die toch de stof, w aardoor  de e lectriciteit 
s troomt, verh i t  en eventueel to t  b randen  b ren g t .  D a t  is dus 
hetzelfde, w a t er  gebeu rt  in een gloeilamp. D e  zich in  de lamp 
bevindende gloeidraad is geleidend, doch heeft  een vrij grooten 
weerstand. D oor  he t  inschakelen v an  de lamp w o rd t  d e  s troom 
k ring 'ges lo ten ,  de e lectriciteit  s troom t door de gloeidraad, 
w ring t  zich echter zoo moeilijk daardoor heen, da t  de draad 
witgloeiend w o rd t  en licht geeft. D a t  de d r a a d  n ie t  verb rand t ,  
komt doordat in he t  glazen ballonnetje  geen z u u rs to f  aanwe- 
zich is. D oor een ergens op tredende isolatiefout k an  een slecht 
geleidende verb ind ing  onts taan , waarbij de o p tredende  kleine 
stroom sterkte  op soortgelijke wijze den slechten le ider  to t  gloeien 
en eventueel to t  b randen  breng t.  W elisw aar  w o rd t  door de on t
s taande tem pera tiiu rsvcrhoog ing  in vele gevallen de slecht ge
leidende v e rb ind ing  w eer verbroken  en he f t  de fo u t  dus zich 
zelf weer op, m a a r  dikwijls ook kunnen de gevolgen ernstig  
zijn. H e t  is daarom  beslist noodzakelijk, dat s teeds en overal een 
goede installatie in stand  w o rd t  gehouden, w a t  aan  boo rd  w er
kelijk niet geinakkelijk is. D aaro m  m oet bij den geheelen aanleg 
m et pijnlijke nauw keurigheid  gelet worden op deugdelijke iso
latie van alle s t ro o m v o e re n d e . deelen en m oet alles zóó zijn 
ingericht, dat n ie t  alleen bij de proeftocht dc iso la tie  voldoende 
is, m aar dat ook in he t norm ale  bedrijf tijdens de v a a r t  deze 
isolatie goed blijft. H e t  m aken v an  een goede scheepsinstallatie  
verg t daarom  veel zorg en nauw keurigheid  n a a s t  g roote  er
varing.

N IE U W E  S C H E P E N
Naam  van het s c h ip : „Jan  van  B rakel”.

B ouw m eester: G cbrs. V olker A .F z.
Reetlerij: B ureau W ijsm uller, den ' H aag .
Bouwjaar:  1919.
Soort van schip: V rachtstoom selnp.

H o o f d a f m e t i n g e n :
Lengte tusschen de loodlijnen  =  52.—  M.
Breedte (mld.) op het grootspant  — 8.60 M.
Holte  (mld.) in de sijde  =  4.35 M.
Klasse: B. V. f  1 3 /3  11 A.
Laadvermogen:  In  tonnen van  1000 K .G . op h e t zom eru itw aterings- 

m erk =  922.
Aantal ru im en:  één.
Aantal lieren: T w ee laadlieren.

M a c h i n e ,  s t o o m k e t e l s ,  m o t o r e n  e n z .
M aker:  N . V. M achinefabriek  „B olnes” v.h. J .H .v . C appellen te Bolnes. 
Soort van machine:  T rip lo  expansie.
Aantal cilinders: D rie .
H oofdafm etingen  der cilinders:  330X 535X 865  m M .
Slag der machine:  460 m M .

Indicateur verm ogen —  436 P .K . hij 152 om w entelingen 
Proeftocht snelheid:  10,5.
A antal stoomketels:  Een.
Soort van stoomketel:  Schotsche vlampijpenketel. 
V erw arm end  oppervlak van den ketel: 135,8 vierk. M. 
S to o m d ru k :  13,5 K . G. per vierk. cM.

V ra c h t- en p a ssag ie rssch ip  „Stuyvesant”.

D it stoom schip w erd gebouw d hij de N ederlandschc S ch eepsbouw  
M aatschappij m et m achines van W erkspoor cn kw am  in  F e b ru a r i  v an  
d it ja a r  in de vaart. .. .

M et het S.S. „C rijnssen”, in aanbouw bij de M aatschappij „F cy en - 
oord” en het S.S. „van R ensselaer”, in aanhouw  hij de N ed e rlan d sch c  
Scheepsbouw M aatschappij, welke schepen resp. tegen O c to b e r en N o 
vem ber in  de v a a rt zullen kom en, vorm en zij een drie ta l zu s te rsch ep en , 
welke alle volgens dezelfde plannen ontw orpen w erden, in  d e  hoogste  
klasse V eritas zijn ingeschreven en bovendien voldoen aan  de  c ischen  
van de In ternationale  Conventie to t beveilig ing van m cnschen levcns op 
zee, gehouden te Londen, Jan u ari 1914.

Reeds in  de laatste he lft van 1915 w erden deze drie schepen d o o r den  
K oninklijken W est-Ind ischen  M aildienst u itbesteed, doch d e  o o rlo g s
toestand m aakte het ónm ogelijk deze eerder op te leveren.

H ieronder volgen eenige bijzonderheden, deze schepen b e tre ffen d e . 
L engte tusschen de loodlijnen 342’—0”.
B reedte op het g roo tspan t 47’—6”.
H olte (m ld.) to t het bovendek 26 ’—9 ”.
H oogte van  het tusschendek to t bovendek 8 '—6”.

„ „ „ bovendek to t brugdek 7’—9 ”.
„ „ „ bovendek to t bakdelc 7’—9 ”. 1
„ „ „ bovendek tot cam pagnedck 7 ’—9”.
„ „ „ b rugdek  to t prom enadedek 8 ’—0 ”.
„ „ „ prom enadedek to t slocpcndek T — 9 ”.
......................ruim 15’—6”—20’—0”.

Inhoud der ru im en 168.100 eb. feet.
Tnlioud der sparebunkers 25.100 cb. feet.
T otale  inhoud voo r lading 193,200 kub. V oet.
P erm anente hunkers 31.800 kub. Voet.
D iepgang zom er op 21’—0” 3.800 ton.
D iepgang w in te r op 21’—0” 3.800 ton.
W atc rballast 536 ton.
V oeding- en d rinkw ater 244 ton.
Inhoud van  de oliebunkers 897 ton.
Inhoud van  de dubbele bodem tanken, ingcricht om  olie te b e rg e n , 493 

ton,
T otale o lieherg ing  1390 tam  
A antal w aterd ich te  schotten 7.
A fm eting der lu iken:

16—4” X 1 3 ’—5 ”.
2 2 ’—3” X 1 3 ’— 6”.

8 ’— 0”X  5’—0” (reserve-bunker twee luiken.).
16’—1” X 1 3 ’—6 ”.
16’— 1”X 1 3 ’— 6 ”.
D e schepen zijn voorzien van een zw areu laadboom , w e lk e  25 Ion 

kan lichten.
Bij ieder luik staan 2 stoom lieren 8”X 1 2 ”, alle m et g c fra isd e  ta n d 

w ielen, loopende in  oliedichte kasten.
Bij de reserve-bunkcrlu ikcn staat aan iedere zijde van  h e t sch ip  een 

3-tons stoom dekkraan tje  van dc H aarlem sche M ach inefab riek .
Op het sloependek zijn gelegen de kaarterikam er, de h u tte n  vo o r den 

gezagvoerder, v ie r officieren en 2 telegrafisten, benevens de se in k a m e r 
voor dc draadlooze telegrafie.

A chter den schoorsteen bevindt zich het n o o d v erlich tingsdekhu is , 
w aarin  een benzinem otor m et dynamo staa t opgesteld w e lk e  in  tijden  
van nood onafhankelijk  van de beide stoom dynam o’s in  d e  m ach in e 
kam er de noodige energie kan opwekken om  de draad looze in s ta lla tie  
op volle capacite it te laten w erken en tevens de door het geheele  sch ip  
geheel afzonderlijk  aangelegde,noodverlichting te bedienen o m  aan  p a s 
sagiers en bem anning den w eg naar de sloepen te  wijzen.

Op den h ak  zijn de verblijven voor 12 m atrozen en 16 s to k e rs  a a n 
gebracht, een schafthu t voor de m atrozen en een sc h a f th u i v o o r de 
stokers, benevens de hu t voor tim m erm an en bootsm an en d‘e tim m e r
m answ erkplaats.

Op het hoofddek aan stuurboordzijde zijn gelegen de h u tten , voo r vijf 
m achinisten, terw ijl v.erder in den d ienstgang  zich de v e rb lijv en  b ev in 
den voor 12 bedienden en 2 koks, v ier leerlingen en de e e tk a m e r van  
de stuurlieden en m achinisten en de eetkam er voor de bed ienden .

Op het hoofddek aan B.B.-zijde zijn de hu tten  van den d o k te r  en lin - 
nen juffrouw , 3 l e  klasse hu tten  voor 6 passagiers, 5 2e k la s se  h u tten  
voor 20 passagiers, een 2e klasse eetsalon, en 2e klasse ro o k k am er.

Op het b rugdek  zijn ondergebracht 21 l c  klasse hu tten  v o o r  61 p a s 
sagiers (42 kooien en 19 sofa’s), de hu t van  den ho fm eeste r en de le  
klasse eetsalon.

Op het prom enadedek liggen de le  klasse muzieksalon en ro o k k a m e r 
en bar.
, D e be tim m ering  van de heide salons en rookkam er w erd en  a.h. van



de S.S. „S tuyvesant” en „van Reusselaer” vervaardigd door de firm a 
M utters te ’s-Gravenhage en a.b. van het S.S. „Crijnssen” door dc fir
m a Allan te R otterdam .

V erder zijn over het schip verdeeld en gemakkelijk bereikbaar een 
hospitaal, kom buis, pantries, koel- en vrieskamers, enz. enz.

De campagne is ingericht om 3e klasse passagiers, emigranten of 
m ilitairen  te vervoeren, w aartoe eventueel ook het achtertnsschendek 
kan w orden 'gebezigd.

H et gehecic schip is voorzien van stoomvervvanning en electrisch 
licht, terw ijl m et het oog op brandgevaar en om het verspreiden van 
brand  tegen te gaan bram lsehotten en branddeuren op verschillende 
plaatsen zijn aangebracht.

E r zijn 6 reddingbnoten, twee van 23 voet en vier van 26 voet en 
een w erkbout van 20 voet.

E r zijn 4 stel W elin’s davits en twee stel volgens het systeem van de 
H aarlem sche M achinefabriek.

635—990—1700
De hoofdm achine is een triple-cxpansie machine — ------------------- wel-
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ke bij 86 om wentelingen 2400 l.P .K . kan ontwikkelen, waarbij het schip 
afgeladen 12 mijl zal kunnen loopeti,

De machine is ingericht om met oververhittenden stoom van 300 
gr. C. te w erken, w aartoe Sclimidt’s oververhitters in de ketels zijn 
aangebracht.

E r zijn drie enkele ketels 15’—0" diam eter en 11"—3" lang m et to
taal 71.000 vierkante voet verw arm end oppervlak en een w erkdruk 
van 180 Ibs. per [ J ’\  en uitgerust m et Howden’s geforceerde trek- 
installatie.

De vuren zijn ingericht om met olie te stoken, w aartoe in ieder 
vuur 2 branders zijn aangebracht.

In de m achinekam er staan zuig- en persvoorwarmers met W erk 
spoor brandstof- en trempom pen opgesteld om de stookolie op de 
ju iste  tem peratuur en druk te brengen, welke voor een goede verstu i
v ing  noodig is.

Als overige hulpw erkluigcn noemen wij nog 2 Sm it’s dinam o's van 
200 Amp., cn 110 Volt, een W erkspoor CO2 koelmachine (systeem 
Linde) benevens 2 Werkspoor* hoofdvocdingpompen en open voor- 
w arm er, een W erkspoor badpomp, Sm it en C rol I’s ballast-, drinkw ater
en hulpvocdingpompen, Quiqqins* verdam per en distilleer, W erkspoor’ 
C entrifugaalpom p met twee open m achinetjes, Howden’s fanm achine
tjes m et geforceerde smering.

Naam  van het sch ip : „C ondor”.

Bouwm eester: A. de Jong  te Vlaardingen.
Reederij: A xm em ent Beige Cotier te Antwerpen.
B ouwjaar:  1918—1919.
Soort van schip: Zeevrachtstoom schip met bak, brug en raised quar- 

terdek.

H o o f d a f m e t i n g e n :

Lengte tusschen de loodlijnen — 40 Meter.
Breedte (mld.) op het grootspant — 7.30 M.
Holte (mld.) in de zijde ~  3.65 M.
R uim holte  ~  3.50 M.
Uitwatering in den zomer — 17 c.M.
Klasse: Bureau V eritas f  1 3/3 G.
Laadvermogen:  In  tonnen van 1000 K.G. op het zom eruitwaterings- 

inerk =  plm. 500 ton.
Aantal ruimen:  één.
Aantal lieren: een stoomankerlier, twee laadlieren, een stoomkoogstand 

achterop.
B ntlo  tonncnmaal 410.27 rug. ton.
Nctto-tonnenmaat — 168.33 reg. ton.

M a c h i n e ,  s t o o m k e t e l s ,  m o t o r e n  e n z .

M aker:  N . V. Industrieele Mij. „ I le ra ”, te IJmuideii.
Soort van machine:  Verticale triple compoiuid.
Aantal cilinders: Drie.
H oofdafmetingen der cilinders: 250, 400 en 700 niM.
Slag der machine:  540 mM.
Indicaicur vermogen  =  290 P.K .
Proeftocht snelheid: 8 knoop.
Aantal stoomketels: Een.
Soort van stoomketel: Schotsche vlampijpen ketel met twee vuren. 
Verw arm end oppervlak van den ketel: 122 vierk. M.
S too m d ru k:  180 Lbs.

Volkslogies in den hak, in twee afdeelingeti. 4 Matrozen en 2 sto
kers. V uorpicktank groot 22.4 ton. Twee luikhoofden 4.57X3.60 M*. 
en 6.85X 3.60 M. Kubieke inbond laadruim  =  571,8 kub. Meter. Bun- 
kcrcapaciteit 68 ton. M otoren achterin geplaatst. Twee reddingsbooten.

Naam van het sch ip : „W illem  Barendtsz.”.

Bouwmeester: Jonker Stans te H endrik  Ido  A m bacht 
Reederij: N. V. B ureau W ijsm uller, Scheepvaart, T ranspo rt en Zee- 

sleepvaartmaatschappij te ‘s-Gravenhage.
Bouzojaar: 1919.
Soort van schip: Zeesleepbuot met hak en verhoogd voordek. 

H o o f d a f m e t i n g e n :

Lengte tusschen de loodlijnen 38.10 M.. Lengte over alles 40.25 M. 
Breedte (mld.) op het grootspant --- 7 .30 ,M.
Iloltc (mld.) in de zijde 3.85 M.
Ruimholte ~  3.70 M.
Uitwatering in den zom er ~  0.51 M.
Klasse: V eriias f  1 3/3 A. 1. 1.

M a c h i n e ,  s t o o m k e t e l s ,  m o t o r e n  e n z .
Maker:  N, V. M achinefabriek „Bolnes", v.h. 1. II. v. Cappellen te 

Bolnes.
Soort van machine: Verticale triple compnutul.
Aantal cilinders: Drie.
Hoofdafmetingen der cilinders: 16”X2GMX 42".
Slag der machine: 24”.
Indicateur vermogen: — 700 P.K .
Proeftocht snelheid: elf mijl.
Aantal stoomketels: Een van Kon. Mij. de Schelde te VUssingen.
Soort van stoomketel: Schotsche vlampijpen ketel.
Verwarmend oppervlak van den ketel: 205 vierk. M.

Naam van het sch ip : „Cary".

Bouwmeester: N. V. Scheepsbouw w erf „De A m er” te G eertruidenberg. 
Reederij: N. V. Scheepvaart Mij. „Poseidon” te R otterdam .
Bouwjaar:  1918—1919.
Soort van schip: D riem ast schoener m et hulpm otor.

H o o f d a f m e t i n g e n :

Lengte tusschen de loodlijnen =  42.— M.
Breedte (mld.) op het grootspant =  7.80 M.
'Grootste breedte ~  7.99 M.
Holte (mld.) in de zijde =  3.90 M.
Ruimholte ~  3.99 M.
Diepgang geladen =  3.35 M.
Uitwatering in den zomer  =  0.55 M.
Klasse: Gerifianischer Lloyd. 100 A 4.
Laadvermogen: Jn tonnen van 1000 K. G. op het zom eruitw aterings- 

m erk -  600.—.
Aantal ruimen: Eén.
Aantal lieren: Twee,
Bruto - tonnenmaat =  405.72.
Nctto-tonnenmaat =  303.69

M a c h i n e ,  s t o o m k e t e l  s, m o t o r e n  c n z.
Maker:  M achinefabriek „Bolnes” te Bolnes.
Soort van machine: Ruwolieniotor.
Bij motoren aantal Rempaardekrachtcn: 130 P .K .

N IE U W SB ER IC H TE N
Berichten voor deze rubriek  steeds zoo spoedig mogelijk in te zenden 

aan : BUREAU HET SCHIP”, Den Haag. Uiterste termijn van inzending voor 
het volgend num m er: 14 Juni a.s. Papier aan ééne zijde te beschrijven.

— Van de werf Gusto ie Schiedam  is per sleepboot „W itte  Zee" van 
L. Sm it cn Cn’s sleepdienst, naar Stavanger vertrokken de drijvende 
kraan, genaamd „Roscuberg", gebouwd voor rekening van Koscnborg's 
scheepswerf te Stavanger.

D it w erktuig met een hefverm ogen van 65 Ton, heeft een lengte van 
76’—0”, een breedte van 45’—8 "; terwijl het hoogtepunt van de kraan  
100’ hoven dek is gelegen.

T E W A T E R L A T IN G E N
— Van de scheepswerf van Uehrs. v. d. W in d t  te Vlaardingen  is 

met goed gevolg te w ater gelaten het stalen rnotorvrachtschip „N e- 
reus”, in aanbutiw voor de N. V. Scheepvaart Mij. „N creus” (D ir. A. 
Jordens Jr.) te R otterdam .

H et schip heeft een lengte tusschen de loodlijnen =  40.— M .; eene 
breedte (mld.) =  7 M„ en een holte (mld.) in de zijde 3.70 M.

H et zal aan de m achinefabriek „DrakenhurgU" te U trecht w orden 
voorzien van twee zuiggasm otoren.


