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D E  L O O D S D IE N S T  V O O R  Z E E S C H E P E N .
H et bestuur der Nederlandsche Reedersvereeniging heeft zich 

to t de Tw eede.K am er gewend in verband m et de indiening van 
een w etsontw erp to t nadere w ijziging der wet, houdende be
palingen op den loodsdienst voor zeeschepen, .en van een Nota 
van W ijziging, w aarbij de voorgestelde verhooging der loods
gelden m et 15 pCt. w ord t verm eerderd tot 50 pCt.

In  het adres w ord t opgem erkt:
„E r bestaan tw ee cardinale bezwaren tegen de voorgestelde • 

verhooging, t.w .:
a. de achterstelling  van de toegangen to t de  Nederlandsche 

havens, op een tijdstip  dat he t gansohe door.voerverkeer met
.het achterland van den grond af m oet worden opgebouwd; 

h. de dreigende uitschakeling van de Nederlandsche havens als. 
aanloophavens voor de g roote stoom vaartverbindingen, die 
haar beginpunt, hebben in de Duitsche Noordzeehavens, 
resp. in Engeland.

H et eerste punt vereischt ternauw ernood toelichting. H et is 
toch ontoelaatbaar, dat de hoogere kosten voor het aandoen der 
Nederlandsche zeegaten, tegenover die voor de toegangen to t de 
Schelde, de schaal ten nadeele van N ederland als transitoland 
zal doen overslaan.

W ie zou het niet betreuren  dat R ottefdam  zioh den pas ziet 
afgesneden om de grootste haven van het continent te worden, 
naar welke positie het zich m et rassohe schreden bewoog, to tdat 
de oorlog tusschenbeide kwam?

H e t tweede pun t v raag t een ru im ere opheldering. Vóór den 
oorlog liepen talrijke groote D uitsche lijnen, en enkele Engels die 
lijnen, R otterdam  en A m sterdam  aan voor bijlading, hoofdzakelijk 
R ijnverkeer, en ook voor eenig specifiek N ederlandsch verkeer.

Door het uitvallen der groote Duitsche lijnen als gevolg van 
het vredestractaat, is de N ederlandsche scheepvaart in de .gele
genheid .zich een belangrijk aandeel in die verkeeren te  verove
ren, in concurrentie m et andere vreemde vlaggen, m et name de 
Engelsche. Talrijke groote N ederlandsche reederijen loopen van. : 
R o tte rdam  of A m sterdam  naar H am burg  of Breinen-, om daar 
te laden en op de u itreis n aa r verre gewesten opnieuw  R otter
dam of A m sterdam  aan te doen, als laatste vertrekbaven.

D it nu zou door de verhoogde loodstarieven in gevaar ge
bracht worden.

Als straks de D uitsche scheepvaart, w a t'g een  tw ijfel lijden’ 
kan, zich weder opricht, zal zij onze havens, w aar hoogere loods
tarieven gelden, verm ijden en de voorkeur geven aan Belgische 
havens, to t geweldig nadeel voor het geheel e Nederlandsche 
transietverkeer.”

A dressant m erkt verder naar aanleiding van de woorden in 
de M . v. T., d a t de voorgestelde verhooging zonder bezwaar 
zou kunnen worden ingevoerd, in aanm erking nemende de aan
merkelijke stijging der sclieepsvrachten, op:

„De m inister zal wel niet meenen, dat de vrachten altijd' zoo 
hoog zullen blijven, en adressant meent dus uit bedoelde woor
den te  moeten begrijpen, dat de voorgestelde verhooging mits 
algemeen ingevoerd, geen overwegend bezwaar zal opleveren; 
inderdaad, indien overeenstemming met België ware bereikt, 
zou het concurrentiebezwaar ondervangen zijn, m aar het be
zwaar van belemmering der Nederlandsche havens als aanloop- 
havens zou blijven bestaan in dien zin, dat het voor Nederland
sche reederijen bezwaarlijk zou zijn, H am burg of Bretnèn als 
beginpunt harer lijnen te kiezen, met aanloopen van Amsterdam 
en Rotterdam , en dat de Duitsche lijnen, als het eenmaal zoover 
zal zijn, en ook de Engelsche lijnen, de Nederlandsche havens 
als aanloophavens zooveel mogelijk zullen vermijden en zich con- 
centreeren op haar eig'en thuishavens.

H et voorstel to t verhooging der tarieven van loodsgelden is 
in hoofdzaak een gevolg der sterk gestegen kosten, die w aar
schijnlijk blijvend zullen zijn (zie Toelicht. Nota v. Wijziging).

U it de toelichting blijkt echter niet, dat de Regeering over
wogen heeft, of een vermindering der kosten door een andere 
regeling mogelijk zou zijn. In  dit verband moge de om standig
heid vermeld worden, dat onze vereéniging zich op 1 Februari 
1911 gewend heeft tot den M inister van Marine, m et verzoek 
te willen bevorderen een wijziging der bepalingen, waardoor 
mogelijk zou worden, verkrijgbaarstelling van loodscertificaten 
voor gezagvoerders, die daarvoor onder door de Regeering te 
stellen, voorwaarden in aanmerking komen, met vrijstelling, 
resp. vermindering', van betaling van loodsgelden. Door een 
dergelijken maatregel zou een belangrijke besparing van uit
gaven kunnen worden verkregen.

D it verzoek is bij ministeriëele resoluties van 11 September 
1911 en 29 December 1911 afgewezen.”
■ Adressant meent dat, alvorens de loodstarieven te verhoogen, 

er eerst naar moet worden gestreefd bezuiniging to t stand te 
brengen op de kosten van den loodsdienst in het algemeen, en 
in het bijzonder in de bovenaangegeven richting. Zij gaat zoo
ver, dat zij de voorkeur zou geven aan een bezuiniging in die 
richting ook zonder vrijstelling of vermindering van loodsgeld, 
voor schepen onder bevel van gezagvoerders voorzien van loods
certificaten, olie geen gebruik maken van den loodsdienst, boven 
een ontijdige verhooging der loodstarieven., zooals door de Re
geering wordt voorgesteld.

Resumeerende, verzoekt adressant de Tweede Kamer, te wil
len besluiten, het voorstel niet aan te nemen en1 aan te dringen 
op bezuiniging bij den loodsdienst; en mocht, na bezuiniging en 
ondanks verdere ontwikkeling der scheepvaart op Nederland
sche havens, redelijkerwijs niet verwacht .mogen worden, dat de 
tekorten op den loodsdienst in den vervolge zullen verdwijnen, 
alsdan niet in . verhooging der loodstarieven toe te stemmen, 
dan nadat onze regeering zich daarom trent met België heeft 
verstaan.



SCHEEPS-DIESELMOTOREN
DOOR L. A. A. W EEDA.

(I 'oardracht gehouden in de Fereeniging run Technici op Scheepvaartgebied.)

I
Nu allerwege en op elk gebied wordt gevoeld wat brandstof- 

fennood beteekent, is het ongetwijfeld wel de moeite waard een 
oogenblik stil te staan om zich af te vragen of men wel steeds 
zuinig is omgesprongen met de schatten van Moeder Natuur. 
En wanneer men dan bedenkt dat bij eene moderne scheeps
machine van de in de steenkolen aanwezige energie, tot nog toe 
plm. 15 a 16 pCt. wordt omgezet in een voor ons bruikbaren 
vorm, dan moet het antwoord op deze vraag zeer zeker ont
kennend zijn.

Natuurlijk heeft het niet ontbroken aan pogingen om hierin 
verandering te brengen, en zoo stel ik mij voor hedenavond uwe 
aandacht te vragen voor een der best geslaagde pogingen op 
dit gebied: de Dieselmotor.

Zooals bekend wordt verondersteld verbruikt deze machine 
rmvolie, een product der aardolie, waarvan, tot juister begrip 
van het volgende, zij medegedeeld dat zij naast een hoog kool
stofgehalte (rond 85 pCt. J ook een vrij hoog percentage water
stof (rond 15 pCt.) bevat, benevens eenige andere hier minder 
ter zake dienende stoffen.

Het doel dat den uitvinder hierbij voor oogen stond was: het 
vervaardigen van een machine waarvan het arbeidsproces het 
Carnotsche kringproces zoo nabij mogelijk zou komen.

Dit proces schematisch voorgesteld in fig. 1 verloopt tusschen
2 isothermische krommen 

r / O  3 a, b, en c, d, benevens 2 adia-
baten h, c, en d, a, en kan 
worden aangetoond dat bij 
dit proces het rendement het 
hoogst bereikbare is.

Dit diagram een oogenblik 
aannemende als dat eener 
uitgevoerde machine zoo zou 
de lijn a, b, hierin moeten 
zijn de verbrandingslijn en 

daar a, b, 
eene isothe- 
me wordt 

veronder-
~ ~ --- ----------------------- - steld, zou

deze verbranding moeten verloopen onder gelijke temperatuur. 
De hoogste temperatuur zou dus moeten zijn die in punt a, (of 
b ), derhalve aan het eind der compressie.

Deze verbranding onder gelijke temperatuur heeft zich om 
verschillende redenen niet kunnen ontwikkelen, en is de ver
branding bij Dieselmotoren gegaan in de richting van „verbran
ding onder constanten druk”, terwijl bij explosiemotoren het 
beginsel „verbranding onder constant volume” is aangehouden.

Gaan we nu na hoe de werking is bij eene 4-takt Dieselmotor 
en wel aan de hand van fig. 2.

Bij neergaanden slag wordt buitenlucht ingezogen door de
z.g. inlaatklep, welke lucht 
bij keerenden slag wordt 
gecompremeerd tot rond 
35 atm. Deze compressie 
heeft, verliezen daargela
ten, adiabatisch plaats en 
is dus te vergelijken met 
de lijn d, a, uit het Car- 
not’sche proces. Door deze 
compressie stijgt de tem

peratuur tot 
—  rond 500° C. en 

zou de over
eenkomstige lijn in het diagram moeten verloopen volgens de 
formule PVb =  constant.

'IN I.

In de praktijk zal deze zuivere adiabaat niet worden bereikt, 
daar warmteafvoer gedurende de compressie plaats vindt dooi
de omringende wanden. De lijn komt derhalve lager te liggen en 
verloopt ongeveer volgens P V P 3 5  Constant.

Aan het eind der compressieslag is dus eene hoeveelheid lucht 
aanwezig boven den zuiger onder een druk van 35 atm. en eene 
temperatuur van 500".

In deze hoogverhitte lucht wordt nu eene bepaalde hoeveel
heid ruwolie in fijn verdeelden toestand ingespoten, die hier
door tot verbranding komt. Een en ander wordt zoodanig u it
gevoerd dat deze verbranding plaats heeft bij weder dalenden 
zuiger en onder nagenoeg constanten druk. De temperatuur 
rijst evenwel aanzienlijk en w el tot zeg 1000°. Na rond 10 pCt. 
van den slag wordt de toevoer der brandstof gesloten en moet 
de verbranding onmiddellijk ophouden. De verbrandingsproduc- 
ten koolzuur, waterdamp en eene hoeveelheid lucht expandeeren 
nu bij voortijlenden zuiger en onder steeds afnemende tempera
tuur totdat even vóór het eind den slag, bij een druk van rond 
2 kg atm. de uitlaatklep wordt opengedrukt en aan deze gassen 
de gelegenheid wordt gegeven in de buitenlucht te ontwijken.

Deze expansielijn zal derhalve weder de adiabaat naderen. 
Gedurende den nu volgenden opgaanden slag blijft de uitlaatklep 

geopend, waardoor alle gassen worden uitgedreven, waarna 
dezelfde werking zich weder herhaalt.

Zooals men ziet vindt hier ééne verbranding- plaats eiken 
vierden slag (2 omw.) en wordt een volle omwenteling gebruikt 
voor inzuigen der versche lucht en uitdrijven der gassen.

De draaiende beweging wordt hierdoor nadeelig beïnvloed en 
is een betrekkelijk zwaar vliegwiel noodig om de machine te 
doen draaien.

Bij een ander systeem, het 2-takt is deze inlaat- en uitlaat- 
periode feitelijk gecombineerd zoodat hier een verbranding op
treedt bij eiken neergaanden slag. Het proces verloopt hier als 
volgt: Uitgaande van het bovenste doode punt waar dus de
compressie zoo juist ten einde is gekomen, verloopt verbran
ding en uitzetting normaal. Bij rond 0,8 slag wordt nu aan deze 
verbrandingsgassen gelegenheid gegeven te ontwijken, door
gaans door openingen in den cilinderwand. Fig. 3 geeft een en 
ander schematisch weer.

Even nadat deze afvoerpoorten zijn opengekomen, wordt eene
groote hoeveelheid lucht toe
gelaten (spoellucht) onder 
lagen druk (0,2— 0,4 atm .), 
welke lucht de cilinder als 
liet ware schoonspoelt en er 
voor zorgt dat op een gege
ven oogenblik de geheele ci- 
linderruimte gevuld is met 
versche lucht, welke bij kee
renden slag wordt gecompri

meerd. Het toe
voeren dezer
spoellucht kan

geschieden door spoelkleppeii, aangebracht in het cilinderdeksel 
of wel door openingen liggende tegenover de afvoerpoorten. 
In dit laatste geval moet de zuigerkop een bijzonderen vorm 
hebben, in het eerste geval niet.

Goed dient in het oog te worden gehouden dat deze spoellucht 
derhalve verbrandingslucht wordt en dat hierdoor de tempera
tuur dezer spoellucht mede van invloed is op de temperatuur 
welke aan het eind der compressie wordt bereikt.

Deze overmaat van spoellucht wordt door „spoelpompen” op 
spanning gehouden.

Hoe nu de beste wijze van spoeling is, hetzij door openingen 
of door kleppen, blijve hier onbesproken. Vast staat dat deze 
spoeling tot het verkrijgen eener volkomen verbranding, gron
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d ig  moet zijn, daar deze goede verbranding nadeelig w ordt be- 
invloed door achtergebleven verbrandingsresten. H e t is der
halve noodzakelijk gebleken het volume der spoelpompen aan
merkelijk grooter te maken dan dat der arbeidscilinders.

Bij het in fig. 3 aangegeven diagram  eener 2 takt-machine 
v a lt het verschil in afvoerlijnen m et dat 'der in fig. 2 aangegeyen 
4 takt-m achine duidelijk in het oog.

In  beide gevallen valt ongetwijfeld de gelijkenis m et het Car- 
notsche proces op en is het rendem ent eener Dieselm otor rond
w eg te stellen op 35 pCt. of ongeveer het dubbele der moderne 
stoomiiistallatie. Inderdaad een 'mooie sprong in de goede 
richting.

Zooals hierboven aangehaald, w ordt eene hoeveelheid brand
sto f ingeblazen in de hoogverhitte lucht van 35 atm. D it inbla
zen geschiedt op het ju iste oogenblik door lucht onder een druk 
die de compressiedruk derhalve moet te boven gaan en normaal 
5 5 — 60 atm. bedraagt. Deze lucht, „inblaaslucht” genaamd, 
w ord t gecomprimeerd door den inblaascompressor.

H et maken van een dergelijken compressor was evenwel niet 
zoo heel gemakkelijk. M en denke er slechts even aan welke tem 
peratuur hier zou worden bereikt, waar die door compressie tot 
35  atm. in den arbeidscilinder reeds 500° was. M ede om  de in
vloed der schadelijke ruim te te verminderen worden zij derhal
ve uitgevoerd als 2-traps en voor grootere machines als 3-traps 
luchtpompen en w ordt de lucht tusschen twee trappen en na 
h e t verlaten der compressor gekoeld door luchtkoelers.

Men onderscheidt derhalve: L.D. compressor, H.|D. compres
sor en daartusschen L.D . luchtkoeler terwijl na het verlaten der 
compressor de lucht in den H .D. koeler w ordt nagekoeld'. De 
uitvoering dezer koelers is velerlei, doch doorgaans in  dén vorm 
van pijpbundel of spiraal of wel deel uitmakende van  het giet
w erk (bij kleinere machines).

Tusschen den H .D . luchtkoeler en de brandstofklep is verder 
een luchtflesch, m et afsluiters, veiligheidskleppen en vooral af- 
tapinrichting niet te vergeten, met „inblaasvat” geschakeld en 
dient dit, zoomede de luchtkoelers op geregelde tijden te worden 
afgetapt. H et is n,l. verwonderlijk hoeveel smeerolie ook zijn 
weg vindt naar deze verzamelplaatsen.

H e t doel van d it inblaasvat is eerstens de drukstooten der 
compressor te nivelleeren en verder om ook de noodige druk bij 
het eerste aanzetten te kunnen toelaten op het brandstofklephuis.

De brandstof zelf w ordt-'door de brandstofpom p eveneens ge
bracht naar het brandstofklpphuis. H aar taak is niet anders dan 
h e t brengen ter plaatse, terw ijl de inblaaslucht zorg d raag t dat 
deze brandstof in den cilinder komt.

Aannemende nu dat brandstof en inblaaslucht voor de brand- 
stofnaald aanwezig zijn, zoo kan bij het opendrukken dezer 
naald het mengsel in den cilinder treden en de verbranding be
ginnen. H ierbij is het volgende in  het oog te houden.

Bij verw arm ing van eene hoeveelheid ruwolie geeft deze dam
pen af die op eene bepaalde tem peratuur der olie brandbaar zijn. 
Men zegt dat dan het ontvlainm ingspunt is bereikt. Bij verder 
voortgezette verw arm ing w ordt de olie zelf brandbaar en noemt 
men dit het ontbrandingspunt. Deze tem peraturen liggen op 
verschillende hoogte al naar de soort der gebruikte olie.

Daar nu de waterstofrijike oliën gemakkelijker brandbare 
gassen afgeven dan de -waterstofarme, zoo zal bij eerstgenoemde 
de. verbranding gemakkelijker worden ingeleid en is d it een der 
oorzaken welke de toepassing der w aterstofarm e teeroliën be
lemmerden..

D it worclt niet gezegd om bij de beoordeeling eener brandstof 
aan  te dringen op nauwkeurige vergelijking van het w aterstof- 
gehalte, integendeel, vrijwel alle in den handel voorkomende ruw- 
oliën zijn zeer goed te gebruiken, en is een onderzoek naar ver
ontreinigingen van veel meer' waarde, doch to t betere voorstel
ling  van een en ander keeren we nu terug naar de brandstof- 
straal.

Door de indringende lucht van hooge tem peratuur ontstaat 
nu een mengsel van oliedampen en lucht, die alle voorwaarden

vindt om te verbranden. De tem peratuur stijgt dientengevolge 
en volgt de verb rand ing  d er overige brandstof gemakkelijker.

V oor elke v erb ran d in g  is dus noodig eene kleine vergassing 
en nu zal het duidelijk zijn dat in den beschikbaren korten tijd 
de verbranding  vlugger en beter kan zijn indien de brandstof 
in fijn verdeelden toestand  w ordt ingebracht. E n  ju ist om eene 
goede en vlugge verbrand ing  is het te  doen. N ie t alleen toch 
beteekent eene m inder goede verbranding  een financieel nadeel, 
doch ook m eerdere last door vervuiling, slijtage enz. In  d it ver
band d ien t er op te  worden gewezen dat 'de afvoergassen eener 
in bedrijf zijnd'en D ieselm otor onzichtbaar m oeten zijn.

Zooals alles nu eenmaal tijd kost, zoo is d it evenzeer het geval 
m et de hier genoem de inleiding der verbranding. L ieten we dus 
de brandstofnaald  openen ju is t in het bovenste doode punt, zoo 
zou de eigenlijke verb rand ing  even daarna inzetten waardoor de 
verbrandingslijn  eene zak vertoont. M en laat derhalve de naald 
openen even vóór d it doode punt. H e t bedrag hiervoor hangt 
natuurlijk  ten  nauw ste samen met m otor, omwentelingssnelheid 
enz. en bedraag t c.a. 2 “— 3°.

Zooals u it bovenstaande volgt, is h e t nood'zakeïijk voor eene 
goede verbrand ing  d a t bij intrede der brandstof een voldoende 
hooge tem peratuur aanw ezig is en stip  ik hier eenige oorzaken 
aan die deze tem peratuur zelfs bij gewoon bedrijf beïnvloeden en 
die vooral bij scheepsmachines van belang kunnen zijn.

In  de eerste p laats de tem peratuur der cilinderw anden vooral 
bij het eerste aanzetten.

V erder de inblaaslucht, die bij een betrekkelijk lage tempe
ra tuu r, u itze ttende  vair 60 atm . to t  de om ringende. 35 atm. 
aanmerkelijk kouder w ord t en dientengevolge de verbranding 
tegengaat.

In  d it verband  zij opgem erkt dat eene machine m et zeer ge
ringe belasting en  zeer hooge inblaaslucht, ongetwijfeld onregel
m atig  zal verbranden  zoo al n iet zal stoppen. U it den aard  der 
zaak treed t h ier d irect na een geringe hoeveelheid brandstof een 
groote hoeveelheid lucht onbelemmerd in den cilinder en  zal 
zelfs een mogelijk ingeleide verbranding dooven.

H ieru it volgt d a t veranderlijke belasting m edebrengt ver
anderde inblaasdruk. T o t op zekere hoogte gaa t eene vermin
derde belasting  reeds samen m et verm inderde druk en wel door 
het hierboven geschetste grootere verbruik. Toch dient af en 
toe te w orden bijgeregeld.

T en clerde zal de com pressietem peratuur dalen door het ver
m inderen van het aantal omwentelingen. De tijd gedurende 
welke de lucht in aanrak ing  is met koele wanden w ordt grooter 
en hierm ede de w arniteafgifte . Ook de druk daalt aanmerkelijk 
terw ijl de exponent van V  in de op de vorige pagina genoemde 
formule m inder w ordt. Bij eene scheepsmachine werd een druk
verschil van 6 atm . waargenomen.

*
W aren  D ieselm otoren voor stationuaire doeleinden reeds 

lang to t een zoodanigen staat gekomen dat zij zich goed hadden 
kunnen inburgeren, voor scheepsgebruik moesten zij de nood'ige 
wijzigingen ondergaan  en dateeren ernstige pogingen om ze 
hiervoor geschikt te maken van  een tiental jaren  geleden.

Zoo m oet eene scheepsmachine van eenige grootte direct om
keerbaar zijn. W el zijn ook sedert dien nog m achines uitgevoerd 
m et schroeven van M eissner, Zeise enz., doch kon d it bezwaar
lijk als de oplossing gelden, d aar deze verrichtingen bij toene
mend vermogen hunne eigenaardige bezwaren medebrengen.

V erder komen, in vergelijking m et landmachines, direct vrij 
groote verm ogens in aanm erking en g-aat d it vergrooten van  het 
vermogen n ie t zoo1 eenvoudig als bij stoommachines.

Ten slotte m oet het aantal om wentelingen kunnen worden 
gereduceerd, en wel liefst zoo veel mogelijk.

Vóór ik overga to t de beschrijving van eene bepaalde uit
voering zal ik deze punten nog even nader belichten:

Stelt in F ig . 4 a.b. de brandstofnok voor in eene positie ge
reed tot opnemen in de draairich ting  der getrokken pijl, zoo 
s taa t deze geheel verkeerd voor dë tegenovergestelde draairich
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ting, die der gestippelde pijl en zou deze ook hiervoor moeten 
staan in den stand a,b.

W ordt deze nok niet verplaatst dan zou, door de machine te 
draaien in de gestippelde richting, de geheele, beschikbare hoe
veelheid brandstof worden ingespoten voor dat de compressie 
was geëindigd. Op een bepaald punt zal door de hoo-ger worden
de temperatuur ontbranding optreden onder constant volume 
(explosie), waardoor de druk zoodanig zou oploopen dat een 
breakdown hierdoor met zekerheid' is te verwachten.

H et maken van eene omkeerinrichting vereischt dus dat de

brandstofnok eene andere positie moet innemen ten opzichte 
der kruk en kan dit natuurlijk op verschillende manieren worden 
uitgevoerd. Zoo kan men voor achteruit een geheel andere nok 
aanbrengen en die op een of andere wijze onder den rol der 
brandstofhefboom brengen (Werkspoor, Polar, e.a.) of wel eene 
bepaalde verdraaiing mogelijk maken tusschen twee d-eelen der 
nokkenassen. (M.A.N. en a.) Evenzooi kan deze eerste wijze nog 
verschillend worden uitgevoerd door zooals Polar e.a. de nok- 
kenas in langsrichting verschuifbaar te maken en hiertoe de 
noodige maatregelen te treffen of zooals Werkspoor deze as 
a.h.w. in dwarsrichting verplaatsbaar te maken.

W at voor de brandstofnok geldt, is in het algemeen ook 
geldig voor de andere ev. kleppen, waarbij nog is op te  merken 
dat bij 4 takt-machines de. mogelijkheid bestaat bij omkeeren 
der bewegingsrichting uit- en inlaatkleppen van functie te doen 
verwisselen, waardoor het geheele nokkensysteem iets eenvou
diger wordt.

Welke inrichting de beste is valt moeilijk te zeggen daar bij 
alle bekende systemen gebleken is dat zij zeer betrouwbaar en 
vlug zijn. De moeilijkheden ontstaan door het vergrooten van 
het vermogen vloeien hoofdzakelijk voort u it de dientengevolge 
hooger wordende temperaturen. En hier komt een groot ver
schil met de stoommachine aan het licht. Eene fabriek die in 
staat is eene stoommachine te maken van b.v. 500 P .K . zal op 
niet veel moeilijkheden stuiten bij het vervaardigen eener 1000 
P.K.-machine. De grootere optredende krachten toch zijn vrij
wel uitsluitend van zuiver mechanischen aard en vooraf nauw- 
neurig te bepalen.

De veranderde krachten die hij het vergrooten eener Diesel
motor optreden vinden voor een deel hun oorsprong in een hoo- 
gere temperatuur en zijn niet zoo gemakkelijk van te voren te 
overzien. In alle gevallen dienen hier geheel andere maatregelen 
te worden genomen en wijs ik in d it verband op de moeilijk
heden welke werden ondervonden bij toepassing van oververhit
ten stoom. i

Bij het vergrooten toch van het oilindervermogen zal o.a. de 
cilinderdiameter moeten worden vergroot. D it brengt evenwel 
mede een grootere wanddikte en daardoor minder warmteafgif- 
te. De temperatuur der cilinderwanden stijgt hierdoor en maakt 
cle smering in allen gevalle zeker niet beter. Voeg hierbij dat b.v. 
cilinderdeksels, die vooral bij 4 takt-machines vrij gecompliceer
de gietstukken zijn, door het grootere temperatuursverschil van 
onder en bovenzijde meer hebben te lijden, en het zal u duidelijk 
zijn dat elke belangrijke vergrooting in dit opzicht begint met 
een zoeken en tasten naar de geschikte uitvoering.

Eveneens zal het u duidelijk  zijn d a t h e t  n ie t  g a a t  direct te 
beginnen met den bouw van  D iese lm otoren  v a n  1000 en 150° 
E .P.K ., doch dat om zoover t e  komen een la n g e n  en moeilijken 
weg van harden arbeid en k o s tb a re  p ro e fn em in g en  is moeten 
worden afgelegd. Zij hebben evenwel h e t  o n sc h a tb a re  voordeel 
opgeleverd een juisteren b lik  h ie ro p  te  krijgen-. O o k  mechanische 
moeilijkheden moesten w orden  overw onnen. W a n t  o ok  de zuiger 
kreeg eene tem peratuur die -niet to e laa tb aar w a s  en  moest deze 
worden gekoeld, bij 2 -tak t-m ach ines n a tu u r l i jk  vroeger dan bij 
4-takt idem.

H et koelen geschiedt door zoet- of zo u t w a te r ,  -dat hetzij door 
scharnierende pijpen, hetzij d o o r  telescope-p ijpen  n a a r zuiger of 
zuigerstang wordt gevoerd. W a n t  ook de  le is lo f  en- zuigerstang 
moesten hunne intrede doen.

Rest nog eene bespreking' o v e r  het v e rm in d e re n  van het aan
tal omwentelingen. U it den a a rd  der zaak  m o e t  h ie rto e  de- hoe
veelheid brandstof worden v e rm in d e rd  en d ie n t de opbrengst 
der brandsto-fpomp binnen w ijd e  g renzen  re g e lb a a r  gem aakt te 
worden.

Men kan dit doen öf doo-r den slag d er po-mp verstelbaar te 
maken, öf wel de zuigklep -bij persenden s lag  g e d u ren d e  korteren 
of längeren tijd geopend te  houden , o p  -de .w ijze zooals dit bij 
stationnaire machines gebru ikelijk  is.

Zoodra evenwel het a a n ta l om w entelingen: daa lt, wordt de 
compressietëmperatuur lager en zal de v e rb ra n d in g  m-oeilijker 
worden ingeleid. D it is evenw el lang. n ie t v a n  zooveel belang 
als het langzamerhand o n ts ta a n d e  g-ebrek a a n  inblaashicht. 
Immers wordt door het v e rm in d erd e  a a n ta l om w entelingen de- 
tijdsduur der opening van d e  b randsto-fnaald  g ro o te r en stijgt 
hierdoor het verbruik aan in b laaslu ch t aan m erk e lijk . D it wordt 
bovendien nog in de -hand g e w e rk t door de m in d e re  hoeveelheid 
brandstof.

Tegenover d it  meerdere v e rb ru ik  aan  in b la a s lu c h t staat geen 
meerdere opbrengst, integendeel, bij cle doo-rgaans d irec t “gekop
pelde luchtpomp w ordt ook cle o p b ren g st g e r in g e r ,  zoodat per 
saldo- alles medewerkt om d e  -inblaasdruk te  d o en  dalen. D it ge
schiedt dan -ook inderdaad -en kom t m-en v rij  spoedig op een 
punt naar de inblaasdruk z o o  laag w o rd t dat; een verdere ver
mindering van het aantal om w entelingen  n ie t  raadzaam  is. 
Immers zou' het inblazen h ie rd o o r k u n n e n  ophouden en cle 
machine -derhalve stoppen. Z ooals w e v e rd e r  zu llen  zien bestaat' 
vooral -bij verschuifbare nokkenas een ze e r eenvoudig  middel 
om het aantal om w entelingen nog a a n z ie n li jk .te  reduceeren.

Nu hiermede cle algem eene w erking een er soheepsdieseknotor 
besproken is, stel ik mij v o o r  over te  g aa n  -tot d e  beschrijving 
eener bepaalde machine, en  h eb  . ik -hiervoor -geko-zen eene Die
sel Polarmotor, zooals die- w o rd t  u itg ev o erd  iri de  grootten  van 
110 tot 500 E .P .K .
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MOTÖRZElLSCHEPÊN VOOR DE GROOTE VAART.
In  „Z eitsch rift des V ereines D eutscher Ingenieure” verscheen een 

s tu d ie  van  Ludw ig B enjam in  over d it onderw erp , w aaraan  wij het vol
gende  .ontkenen.

A ls  oorzaak voor de betrekkelijk  vertraagde ontw ikkeling van de 
m o to rze ilv aa rt 'beschouwt de schrijver o.a. liet feit, dat de m otoren 
in het algemeen n iet 'hebben voldaan aan  d e ' eischen, die de groote 
v a a r t  daaraan stelt. D oo r -den. oorlog m e t de daardoor veroorzaakte 
brandstoffennood. en on tw ikkeling  van d e n  scheepsm otor zijn overigens 
cle om standigheden voor de m o to rze ilv aa rt gunstiger geworden. E r zijn 
een aan ta l m otorzeilvaartu igen  gebouw d gedurende den oorlog. E inde 
1917  m oet volgens Engelsche gegevens he t a a n ta l c.a. 108 hebben bedra
gen, terw ijl 45 in aanbouw  w aren. H e t draagverm ogen dezer schepen 
schom m elt tusschen 1200 en  4000 ton en bedraag t gem iddeld 2700 
ton . B ijna steeds w orden 2 m o to re n ' toegepast m et een gemeenschap
pelijk  verm ogen van 300 to t 1000 E .P .K . H e t totale draagverm ogen 
dezer schepen en toet totale m aohinéverm ogen bedragen resp. 400.000 
to n  en 90.000 P .K .

D e m eeste m otoren (c.a. tw ee derden) zijn van het Zweedsche gloei- 
koptype, de rest is van Engelschen en A m erikaanschen oorsprong. (Van 
de H ollandsche m otoren, w elke voor de m otorzeilvaart zijn gebouwd 
en: w aaronder zoowel D iesel-, als petro leum - en B ronsm otoren voor
kom en, schijnt de schrijver n iets te w eten !)

A ls hoofdoorzaak voor de snelle on tw ikkeling  van de m otorzeilvaart 
in  Engeland en A m erika  beschouw t de schrijver de duikbootoorlog en 
n u  g aa t hij na, of deze v aa rt ook voor D uitschland voordeelen biedt. 
O m  d it te kunnen beoordeelen m oet men zich eerst een voorstelling 
m aken  van de eisóhen die m en aan deze klasse van schepen stelt en 
nu  m eent de schrijver, dat de bedoeling v an  het inplaatsen van een 
m o to r in een zeilschip voornam elijk  is, h e t w erkingsgebied van het 
v a a rtu ig  tot zekere hoogte u it te b re iden  to t dat van den vrachtstoo- 
m er. H iertoe w o rd t een vergelijking getrokken  tusédien de prestaties 
van  vrachtbpoten en zeilschepen, w aarin  w ord t opgem erkt, d a t een 
zeilschip veel m eer afhankelijk  is van w ind en w eer en n ie t in. de gele
genheid  is den kortste«  weg van de eene haven naa r de andere te kiezen, 
w aard o o r vaak de af te leggen afstand  eenige m alen zoo g roo t is als die 
w elke een stoomschip noodig  heeft. D a a r  bovendien de v aa rt van een 
zeilschip kleiner is (m en k an  aanncm en gem iddeld 5 'knoopen tegen 
gem idd, 8 kn. van een stoom er) m ag men vooropstellen, dat een zeil
schip gemiddeld voor hetze lfde tra je c t tw ee m aal zooveel tijd noodig 
heeft. D aarbij h eeft h e t stoom schip h e t voordeel, dat m en  h e t tijdstip 
van  aankom st v r 'j  n auw keurig  van te voren kan vaststellen, zoodat de 
goederen slechts k o rten  tijd  behoeven te w orden opgestapeld.

D aartegenover heeft he t zeilschip h e t  voordeel van aanzienlijk ge
ringere  bouw kosten en bedrijfskosten , terw ijl wegens afw ezigheid van 
m achine-installatie en b rand sto fv o o rraad  h e t laadverm ogen bij gelijk
blijvende tonnenm aat aanzienlijk  g ro o te r is. Globaal k an  men aanne- 
rrren, dat bij gelijk laadverm ogen de bouw kosten van een zeilschip c.a. 
40 k 50  pCt. 'van  die van een stoom schip bedragen.

D e ontvangsten der ze ilvaart w orden echter gedruk t door den län
geren rcisduur en de lagere vrachten , terw ijl de verzekeringsprem ies 
hooger zijn. V an belang  is ook, dat de lu iken van zeilschepen w egens de 
takelage kleiner m oeten zijn dan van stoom schepen en d'e laa ts te  boven
dien voorzien zijn van stoom lieren, w aardoo r de laad- en loskosten voor 
zeilschepen hooger w orden evenals de havenkosten. 1

Zoodoende h eeft de ze ilvaart tegen de stoom vaart slechts kunnen 
concurreercn bij he t vervoer van stapelartikeleil als salpeter, kali, 
cem ent, jute, krijt, k u rk , cokes, ertsen enz., w aarbij de m eer  o f m inder 
lange opstapeljng toch n iet >te verm ijden is. O ok hier echter beperkte de 
concurrentie van h e t zeilschip zich to t bepaalde routen.

H e t in_ d ienst stellen  van h e t P anainakanaal heeft eveneens een na- 
deeligen invloefl op de ze ilvaart gehad, daar hierdoor de stoombooten, 
w elke in dat kanaal geen sleepboot noodig hebben, verder in h e t voor
deel zijn gekomen.

D o o r de toepassing van hulpinotoren kunnen een aantal der 
nadeelen, aan de ze ilvaart verbonden w orden opgeheven. Zoo h ee ft men 
voor het verkeer in kanalen en  havens geen sleepbootew noodig, bij on- 
gunstigen  wind kan de w eg aanzienlijk  w orden verko rt en bij w ind
stilte  behoeft m en n ie t stil te liggen, doch kan men zich m et behulp 
der m otoren u it he t igebied der w indstilte  bewegen, welk gebied in 
den regel n iet u itgebrc id  is. De v aarten  w orden regelm atiger en zoo
doende de bevrachtingsverhoud'ingen gunstiger.

D e aanschaffingskosten nem en na tuu rlijk  toe en wei bedragen deze 
c.a. 30 pCt. m eer en in gelijke m ate worden, de bedrijfskosten verhoogd. 
W a t de verzekeringskosten b e tre ft, schijnen deze voor de m otorzeil
v aa rt n iet veel gunstiger te  zijn dan voor de zeilvaart (zie hierover ook 
het art. in No. 16 tolz. 203 en  No. 19 blz. 333 van „H et Schip” ,le  jrg .).

D aar het m otorzeilschip altijd nog een aantal nadeelen van het zeil
schip tegenover het stoom schip (of zuiver m otorschip) zal blijven be
houden zooals: beperkte snelheid, kleine luiken, zal de concurrentie 
a ltijd  slechts voor bepaalde .goederen kunnen w orden volgehouden. In 
derdaad  zal het m otorzeilschip n ie t h e t „stuwsdhip” doch u itslu itend 
he t zuivere zeilschip verdringen.

D e  ontw ikkeling van het m otorzeilschip is in den oorlog enorm  be
vo rderd  'doordat m en  door het inhouw en van m otoren in bestaande 
zeilschepen de vervoercapacite it van  de nog  beschikbare vloot zooveel 
m ogelijk dacht op te voeren. In  het algemeen was het inhouwen van 
een m otorinstallie in een bestaand  zeilschip n iet m oeilijk en m en kou 
de machines vervaardigen voor schepen, die reeds in de v aa rt w aren.

Bij de enorme hoogte der v rachttarieven behoefde men zich om  ren- 
tab ilitcitsquaesties n ie t het hoofd te breken.

D aa r men m et het oog op de geringe speciale kennis van h e t bedie
nend personeel den D ieselm otor als veel te gecompliceerd beschouw de, 
w erd algemeen van den gloeikopm otor gebru ik  gem aakt. D oor ver- 
groo ting  van he t aantal cilinders kon men m et d it systeem 500 to t 600 
P .K . per m achine bereiken. D e om keering der beweging geschiedde 
eerst door het om stellen der schroefbladen, later construeerde m en voor 
deze machines een doeltreffende directe om keerconstructie.

M et het beëindigen van den oorlog zullen wegens de verlaging der 
vrach ttarieven  de om standigheden voor het m otorzeilschip zich w ijzi
gen en zal de vraag, o f d it systeem m et succes kan worden geëxploiteerd 
in elk geval op zichzelf door nauw keurige berekening m oeten worden 
bepaald. V oor alles echter m eent de schrijver, dat h e t doelloos is, de 
m otorzeilschcpen u it te rusten  m et een m achineinstallatie, w elke ten 
doel heeft het schip een snelheid te geven, welke die van een vrar-bt- 
stoom er gelijk kom t. Steeds m oet de m otor als hu lpkrach t beschouwd 
w orden en h e t  w an t als hoofdzaak. De schepen moeten zich in hoofd- 
zaak zeilende voortbew egen en de m otorkrach t m oet slechts w orden 
toegepast als bijzondere om standigheden h e t eischen. W il m en den m o
toren  een groo ter aandeel toekenen, dan krijg t m en eigenlijk een m o to r
schip met zeilverm ogen, dat evenm in als een .stoomschip m e t zeilver- 
m ogen een economisch vaartu ig  is.

M en dient er van  u it te gaan, dat het gebru ik  van m otoren  ,in de 
m oto rzeilvaart zich in het algemeen beperkt to t de volgende gevallen:

1. W indstilte  o f zoodanig geringe w indkracht, dat het sam enw erken 
van 'zeilen  en m o to r n-og-nuttig is, hetgeen liet geval is bij w indsnelheden 
kleiner dan 3 knoopen.

2. Bij het varen  in havens, rivieren en kanalen.
3. Bij de kustvaart.
V oor de m eeste doeleinden is he t voldoende indien. de m otoren  het 

schip een snelheid kunnen verleenen, welke overeenkom t m e t die van 
de gewone zeilvaart, dus c.a. 5 a 6 knoopen. E en geringere snelheid zou 
voornam elijk in riv ieren  ongelegenheid veroorzaken in verband  m et de 
goede bestuurbaarheid . D a a r  echter, w aar kans bestaa t van  op het 
stran d  loopen, is deze snelheid onvoldoende, zoodat m en v o o r de kust
v aa rt een g roo tere  m otorcapaciteit d ient aan te nemen. D it is voor klei
nere  schepen m oeilijker dan voor grootere, daar de p laa tsru im te  en ;het 
gew icht van  de m achineinstallatie in  verhouding to t h e t laadverm ogen  bij 
kleinere schepen, .grooter is. Zoodoende is als de m eest gunstige snel
heid  voor groote schepen 6/4  'knoopen en voor de k leinste 5 Mi.

W at de m otorcapacite it be treft kan m en voor de geringe snelheden, 
w elke h ie r in aanm erking komen, gebruik  maken , van- de adm ira lite its- 
formtile.

v 3 D  213 
P  =  ------------
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w aarin :

P  —  M otorverm ogen in E .P .K . 
v  =  snelheid in knoopen p.u.
D  — w aterverplaatsing  in tonnen. - 
c — een em pirische coëfficiënt.

Bij de keuze van den coëfficiënt c kan  m en in het algem een aanne
m en, dat de volheidsigraad gemidd. 0.76 bedraagt. Zoodoende verkrijg t 
m en betrouw bare w aarden, w anneer men. den coëfficiënt bepaalt op 200 
voor de g roo tste  schepen en 175 voor de kleinste.

Deze w aarden  gelden voor h e t b ru to  draagverm ogen. H e t nuttig  
draagverm ogen v erk rijg t m en door d it te verm inderen' m et h e t m achine- 
gevvicht m et inbegrip van b randstof, hulpw erkluigen, assen, schroe
ven enz.

In. het algem een kan  men aannemen, dat het m achinegcw iclit per
E .P .K . voor de grootere schepen 150 K.G. en voor de k leinere  200 K.G. 
bedraagt. T e r  berekening van lie t b randstofgew icht k an  m en  h e t ver
bru ik  gem iddeld op c.a. 300 .gr. per E .P .K . stellen. T e r bepaling van 
den b randsto fvoorraad  acht de schrijver een .gemiddelde van. 5000 zee
mijlen voor de grootere en 3000 zeemijlen voor de k le inere schepen een 
goede m aatstaf voor den afstand, welke men zonder opnieuw  voorraad  
op te doen, m oet kunnen afleggen.

In  verband  .met het feit, dat bij de k leinere schepen h e t m achine- 
gew icht per E .P .K . toeneemt, zal de w aarde van liet to tale gew icht der 
m achine-installatie  en de mede te nemen brandsto f per E .P .K . voor de 
grootere en k leinere schepen ongeveer gelijk zijn. V olgens de aange
nomen w aarden .kan m en deze w aarde op c.a. 550 K.G. stellen.

De schrijver g eeft verder een ‘beschouwing om tren t cle keuze van  'het 
m otorsysteem  w aaru it alleen belangwekkend is, dat in D u itsch land  een 
.groot aantal mensdhen voorhanden zijn, die op de du ikboo ten  m et de 
bediening van  D ieselm otoren vertrouw d zijn geraa'kt, zoodat d it m o to r
systeem voor de m oto rzeilvaart vo lstrek t n iet behoeft te  w orden  ont- 
,weken.

W at de omwentelingssneliheid betreft, w ord t een gem iddelde, van  c.a. 
400 omw. per m in. voor 50 P .K . to t c.a. 180 omw. per m in . voo r 500 
P .K . de beste geacht. O verbrengsystem en door tan d rad e rw erk  o f  
„ tran sfo rm ato rs” w ord t n iet aanhevelensw aardig genoem d. M en kan  
.alleen m otoren  gebruiken, w aarm ede de aangegeven m a tig e  om w ente- 
lingssnelheden kunnen w orden toegepast.

W at de om keerbaarheid  betreft, kan men, volstaan m et de toepassing-



van de schroeven niet omstelbare bladen, welke reeds, worden gebouwd 
voor vermogens tot 600 E .P .K . Deze inrichtingen hebben bovendien 
het voordeel, dat men de vaart daarbij gemakkelijk kan regelen en bij 
het zeilen zonder m otorkracht de bladen op „oneindig groetten spoed", 
dus met een minim um  van weerstand kan instellen. Hij motoren zonder 
deze inrichting zal men de schroefas bij voorkeur moeten voorzien van 
een koppeling, w aardoor bij stilstaanden motor de schroef los kan mee
draaien.

De opstelling der motoren geschiedt in den regel zoo ver mogelijk 
achterin om  laadruim te te winnen. De versmalling van bet «schip naar 
achteren geeft aanleiding tot een hooge plaatsing van den motor, waarin 
natuurlijk  een grens gesteld w ordt doordat de schroef steeds behoorlijk 
onder w ater inoet zijn, terwijl een te hooge plaatsing ook bet trillen 
bevordert. Bovendien zal meti ballasttanks van groote capaciteit moeten 
aanbrengen om bij onbeladen vaart de schroef nog behoorlijk onder 
w ater te honden.

Het toepassen van twee schroeven, hoewel in aanschaffing duurder, is 
voordeelig m et ‘het oog op de betere bestuurbaarheid bij de geringe 
vaart, welke deze schepen hebben en waardoor bet mogelijk is op sleep- 
kosten te besparen. Overigens mag de uitgehrcide toepassing van het 
twee .schroevcn-systcem worden toegesdireven aan bet feit, dat bij be
staande schepen de achtersteven niet behoeft te worden verwisseld, in
dien twee schroeven worden ingebouwd. Voor de ruimtebenuttilig geeft 
het tweesdiroevensystee.nl geen voordeel.

De inrichtingen to t bet laden en lossen zal muil op motorschepen bij 
voorkeur met m otorkracht uitrusten om de voorrleelen van bet motor- 
systcetn ook in d it opzicht tot luin recht te doen komen. Ook op zuivere 
zeilschepen worden in de laatste jaren de dekkeren enz. van motor of 
stoom kracht voorzien. Men beeft herhaaldelijk getracht voor dit doel 
gebruik te maken van de beweging der hoofdmotoren door middel van 
transm issies, doch dit is nimmer goed gelukt. Ze zijn te ingewikkeld en 
te duur, men kan ze niet behoorlijk tegen bet zeewater beschutten en 
feitelijk ontbreekt ook de plaats er voor. W il men de lieren motorisch 
bewegen, dan zal men tot dat doel een afzonderlijken motor daarvoor 
moeten opstellen.

Meel is er reeds gedelibereerd over de vraag, hoe de takelage van de 
m otorzeilers moet worden ingericht en welke veranderingen tegenover 
de zuivere zeilschepen gewenscht zijn. De toepassing van razeilen ver
oorzaakt een grooten w eerstand bij het zeilen met motorkracht, terwijl de 
zuivere schoeiier-takelage het nadeel heeft, dat men niet zoo goed van 
alle w indrichtingen gebruik kan maken. H et is de meeiiing van den 
schrijver, dat men bij de keuze der takelage geen rekening moet houden 
met he t zeilen onder m otorkracht, indien daardoor het zeilvermogen 
w ordt benadeeld. W anneer men er niet van uitgaat, dat het schip in 
de eerste plaats een zeilschip is komt men boe langer hoe meer er toe, het 
zeilvermogen te verwaarlonzen, en doet men beter over te gaan to t liet 
zuivere motorschip, waartoe echter andere snelheden en andere motor- 
capaciteiten worden gevergd. S.

H E T  ELECTRISCH  LASSCH EN IN DEN  
SCHEEPSBOUW .

A an het verslag in „The Engineer” van een voordracht van Oscar 
K jelberg  te Gothenburg (Zweden) over dit onderwerp ontleenen wij 
de volgende bijzonderheden:

Zestien jaar geleden deed Kjellberg de eerste onderzoekingen in ver
band m et de toepassingen van den electrischen lichtboog voor het her
stellen van groote machinedeelen, stoomketels enz. Toen was het vraag
stuk der eleetrische lassclmig reeds vrij oud; dertig jaar geleden wer
den de eerste pogingen tot electrisch lasschen gedaan.

De methode w as toen echter zeer in miscrediet en het was u iterst 
moeilijk, goede resultaten te bereiken. De voornaamste moeilijkheid 
w as de invloed van de lucht op liet metaal, dat gesmolten was geweest. 
Men had ook ondervonden dat de stikstof, welke door den lichtboog ge-, 
vorm d werd, in het metaal werd opgenomen en een nadeeligen invloed 
had.

K. is er in geslaagd een electrode samen te stellen, waarmede de ge
noemde moeilijkheden grootendcels konden worden overwonnen. 
Deze electrode bestaat u it een metalen staaf, bedekt met een substan
tie die voldoende vuurvast is om  de temperatuur van den luchtboog te 
w eerstaan en tegelijkertijd voldoende smeltbaar om de voor de lucht
boogvorm ig noodige dunne smeltlaag te vormen.

M et deze electrode kon zoowel verticaal als horizontaal en van onder 
het w erkstuk w orden gelascht. De samenstelling van den lichtboog 
is door de bovengenoemde bedekking van de electrode van dien aard, 
dat de physische en chemische qualiteit van het metaal kunnen worden 
gereguleerd.

H e t artikel verm eldt een aantal proeven, genomen met gelascht werk 
m et opgaaf van in trekking en treksterkte. Fig. 1 geeft van eenige 
stukken een afbeelding. 1, 2, 3 en 4 bestaan geheel u it electrode-mate- 
riaal d.w.z. zij zijn geheel gemaakt u it staal, dat door den electrischen 
hoog gepasseerd was en daarna verdeeld in stukken, die op m aat 
w erden gedraaid. U it de tabellen blijkt, dat de elasticiteitsmodulus' 
van het gewelde m ateriaal practisch even groot is als van gesmeed 
m ateriaal van gelijke treksterkte.

De stukken 5 en 6 bestaan u it aaneengelaschte zacht stalen platen. 
Deze platen begaven zich op vrij grooten afstand van de laschplaats.

De strippen 7 en 8 bestaan u it platen met 0.220 pCt. koolstof; zij 
werden na het lasschen en met de laschplaat naar buiten en in het m id
den zonder gloeien gebogen over 180 gr.

De stukken 9, 10 en 11 w erden op gelijke m anier geprepareerd als 
1, 4. N adat ze zuiver gedraaid en gepolijst waren, w erd de knoop er 
koud in gelegd.

De stukken 12 en 13 betreffen hard staal, geweld met de bedoeling, 
dat de welplaats niet door kleurverschil, doch door etsen en m et de 
kogeldrukproef zou kunnen w orden ontdekt.

Ook werden vermoeienisproeven genomen, w aarom trent het artikel 
de uitkomsten vermeldt.

De methode werd nog toegepast op een achtersteven van totaal ca. 
6.25 M. hoogte die op drie plaatsen werd doorgezaagd en weer aancen- 
gelascht. Men nam met den zoodanig behandelden steven een aantal 
valproeveu, waarna de toestand der gelaschte plaatsen zoodanig was, 
dat zelfs met het vergrootglas geen scheurtje te ontdekken viel.

In 1908 werd de achtersteven van de Thorsten gerepareerd, welke 
reparatie uitstekend gehikte. Ook de ram  van den A rgentijnschen 
kruiser Part 'ma, welke bij een aanvaring op drie plaatsen gebroken 
was (de spits was geheel in splinters) is te Gothenburg hersteld. Van 
een stuk staalplaat w erd een nieuwe spits geconstrueerd en deze aan
geweld, terwijl de andere breuken eveneens geweld werden. In acht en 
veertig uur was het werk gereed.

H et artikel vermeldt nog eenige interessante ketelreparaties, het re- 
pareeren van den bodem van een vaartu ig  en het opleggen van een lap 
op de kielplaat van een schip, dat op een klip geloopcn was. Deze laat
ste reparatie geschiedde onder de machinekamer zonder dat het noo- 
dig was, de machine te demontecren.

Van de classificatiebureaus was het Fransche het eerste, dat aan 
reparaties volgens dit systeem zijn goedkeuring hechtte, reeds in 
1904—’05 werden belangrijke reparaties verricht aan de schroefassen 
van de stoomers Talis  en Ruth. De toepassing nam  steeds toe, zoodat 
het totaal der reparaties, alleen te G othenburg verricht, bedroeg: 2068 
groote en kleine stoomketels 700 schroef- en krukassen, 158 voor- en 
achterstevens.

Toepassing in den scheepsbouw.
K. gelooft, dat het systeem zeer goed kan worden toege

past voor het lasschen der scheepsplaten inplaats van klinken. In  de 
oorlogvoerende landen heeft m en tegen proefnemingen op d it gebied 
niet opgezien. In Ohio is oen boot van 42’ lengte gebouwd volgens dit 
systeem en in R ichborough een schuit. De tegenwoordige wijze van 
bouwen is zeer om slachtig en kan door het wellen zeer vereenvoudigd 
worden. H et afteekenen en ponsen der nagelgaten alsmede het klinken 
en „koken” vervalt, terwijl het m ateriaal niet w ordt verzw akt. Berekend 
wordt, dat één lasscher noodig is tegenover een stel klinkers.

W anneer het houwen geschiedde in afdeelingen van 6 vt., kan per dag 
ongeveer een afdeeling w orden voltooid. De afdeelingen kunnen elk 
bestaan uit zes platen, die in de werkplaats worden geweld; tegelijk 
met het aanbrengen der platen kan het afw erken van het schip van 
binnen plaats hebben en zelfs kunnen ketels, machines enz. worden 
ingenionteenl, terwijl de romp nog in aanhouw is. *)

D oor het wegvallen van overlappen, klinkverbanden, strippen enz. 
kan een besparing van ca. 20 pCt. verkregen worden, w aardoor bijvoor
beeld een schip van 9000 ton w aterverplaatsing ca. 500 ton lichter 
gem aakt kan worden, hetgeen het laadvermogen ten goede komt. 
Bovendien heeft het vaartuig een glad rompoppervlak en zoodoende 
minder vaartweerstand, terw ijl ook de lekkage w ord t verm inderd.

W at de kosten betreft is nog niet uitgemaakt, of het eleetrische 
laschsysteem zou kunnen concurreeren met het klinksysteem. O verigens 
hangt d it van plaatselijke om standigheden af. H et is nog van belang 
dat de reparatie van een geweld schip volgens de laschmethode veel 
gemakkelijker is dan van een geklonken schip volgens de klinkmethode.

1) Of het juist is, de machinerie in te bouwen, terwijl het schip op 
stapel staat, is o.i. een andere vraag. De gedaante van het schip is in 
het w ater steeds eenigszins anders dan op de helling en in  het dok, zoo
dat men kans heeft, dat de machinerie gewrongen staat, wanneer het 
schip te water komt. S.



K o rte lin g  is te Caen een schuit van 65 v t. lengte en 16 v t. breedte In teressan t is het nog, da t sedert 1914 in een fabriek  te G othenburg
voltoo id , w aarvan de rom p geheel electrisch geweld is. D it w erk  ge- een geheel electrisch gewelde ketel in  w erking is. H e t is een verticaal
schiedde door de Cy. de la Soudure A utogene en is geheel m et behulp model met b innenvuur en 6 atm . stoomdruk. Deze ketel heeft to t dus-
van  vrouw elijke w erkkrach ten  to t stand gebracht. H ulpbouten o f  hulp- ver uitstekend voldaan. S.
g a ten  w erden daarbij n ie t gebruikt.

V E R Z E K E R IN G .
D E HOLLANDSCHE VERZEKERINGS-W ETGEVING.

II . (Slot.)
Zooals wij r.eeds betoogden, achten wij het vaststellen van bij

zóndere wettelijke bepalingen ten opzichte van de oprichting 
van verzekeringsondernemingen een punt van vitaal belang, 
w aaraan  de W etgever binnen afzienbaren tijd zijn aandacht zal 
m oeten geven. D it vraagstuk laat zich uitteraard niet „a bout, 
p o rjan t” in een orgaan behandelen, toch willen wij niet nalaten 
onze meening ten opzichte van de belangrijkste vraagpunten te 
zeggen.

Wij spraken reeds over de quaestie van het obligo op de aan- 
deelen in verzekeringsondernemingen. Zij die zich in een ver- 
zekering-maatschappij interesseeren met aandeelen waarop 
slechts een zeker percentage is gestort, stellen zich vanzelf aan
sprakelijk voor liet obligo op hunne aandeelen. .Gewoonlijk zor
gen de oprichters van een maatschappij er wel voor, dat de 
participanten te goeder naam  bekend staande, finantiëel-sterke 
personen zijn, m aar zelfs wanneer d it van allen voetstoots 
w ordt aangenomen, dan ontbreekt te eenenmale de waarborg, 
dat de interessenten, ten tijde dat bijstorting op hunne aandeelen 
zal noodig blijken, ook in  staat zullen, zijn-, aan liun. verplich
tingen te  dien opzichte te voldoen. Immers de financiëele ge
steldheid van den aandeelhouder kan in dien tusschentijd, ten
gevolge van om standigheden zoodanig veranderd zijn, dat hij 
to t verdere bijstorting insolvent blijkt. Staatsbemoeiing kan in 
een zoo van algemeen belang zijnde zaak als verzekering op den 
duur niet achterwege blijven.

*

N aar onze meening zou de W etgever in de eerste plaats moe
ten  bepalen dat bij de aanvrage to t Koninklijke bewilliging op 
statu ten  van opgerichte verzekeringsmaatschappijen, m oet wor
den overgelegd een volledige lijst van aandeelhouders, en tevens 
zoodanige bewijzen van hun gegoedheid en solvabiliteit als de 
W etgever noodig en wenschelijk acht.

W aar een zeker obligo ten  laste van den aandeelhouder blijft, 
dient o.i. de verplichting te worden opgelegd to t het stellen van 
een behoorlijken w aarborg tot het beloop van dit obligo. Deze 
w aarborg  zou kunnen bestaan in een deposito van deugdelijke 
waardepapieren, of anderszins, doch altijd zoodanige, dat het 
obligo te allen tijde volkomen gedekt is.

Wij gevoelen'Overigens veel voor de onlangs in Denemarken 
in w erking getreden wettelijke bepalingen op verzekering-maat- 
schappijen, die o.a. een minim um  storting van 25 pCt. van her, 
geplaatste kapitaal verplichtend stellen. Wij stellen ons voor 
bedoelde wetsbepalingen in een der volgende nummers vati 
„H et Schip” uitvoeriger te behandelen; ze zijn in m enig opzicht 
ook voor de Nederlandsche belanghebbenden interessant.

W anneer door bekendheid van de namen van alle interessan
ten in eene verzekerings-maatschappij, en èen afdóende garan
tie in handen van den S taat voor het obligo op de aandeelen; 
voor het verzekerende publiek de w aarborg wordt verkregen, 
dat de maatschappij in alle 'Opzichten op veilige en zekere grond
slagen is gevestigd, is al veel bereikt.

O ok de mogelijkheid van  eene Staats-contröle op den gang 
. van zaken in assurantie-onclernemingen zou een punt van over
weging kunnen uitmaken. De W etgever zou b.v. kunnen ver
langen dat de balans- en w inst- en verliesrekening door een van 
Staatswege benoemden accountant moet worden gecontroleerd, 
waarbij de S taat dan meteen toezicht op het nakomen' der sta-' 
titu a ire  verplichtingen enz. zou kunnen uitoefenen. Evenwel

zijn dit punten, w aarvan liet vóór en tegen door zorgvuldig 
onderzoek en overleg met belanghebbenden zou moeten worden 
overwogen. E n  zoo zijn er nog tal van, andere punten.

W at wij in dit artikel slechts hebben willen betoogen is, dat 
onze tegenwoordige verzekerings-wetgeving zich. niet geheel 
meer aanpast aan d’e bepalingen van het verzekerende publiek 
en dat met name de W et op de Naamloozc Vennootschappen 
naar onze m eening ten opzichte van de oprichting van verze- 
kerings-ondernemingen belangrijke aanvulling behoeft in den 
boven besproken zin.

B IN N E N L A N D .
AM STERDAM SCHE BEURS.

H et jaarverslag  van de K am er van Koophandel te A m sterdam  over 
1918 verm eldt, da t gedurende dat jaar 32 HoUandscbc en 162 bu iten 
landsche m aatschappijen aldaar ter beurze in de transportverzekerings- 
branche w erkzaam  w aren. Gedurende den loop van dat ja a r kw am en 
daar nog 11 H ollandsche en 25 buitenlanclsche m aatschappijen bij, zoo- 
dat begin 1919 n ie t m inder dan 230 zee- en transportverzekering - 
maatschappijen ter beurze w aren vertegenwoordigd. H e t belangrijk toe
genomen aantal buitenlandsche m aatschappijen beeft een scherpere 
concurrentie tengevolge gehad, w aarvan de verzekerden door lagere 
prem ienoteeringen profiteerden.

NEDERL. M AATS CHA PPIJEN IN HET BUITENLAND.
N aar wij vernam en zijn door verschillende N ederlandsche tran sp o rt- 

verzekering-m aatschappijen hetzij alleen, hetzij in groepen te A ntw erpen 
agentschappen gevestigd, m et het doel zich een deel te  verzekeren in  de 
Belgische zee- en transportverzekeringszaken. V ooral u it de gevorm de 
com binaties hoorden wij de namen van zeer jonge, kleine en  onervaren  
Nederlandsche ondernem ingen noemen, w aarover we ons verbazen dat 
ze zich, op een haar zoo onbekend terrein begeven en onze verw achtin 
gen op goede resu lta ten  zijn, in  aanm erking genom en w a t verschillen
de grootere m aatschappijen vroeger met A ntw erpsche- beurszaken heb
ben ervaren, dan ook n ie t hoog gespannen. D ubbele voorzichtigheid  
m et buitenlandsche assurantic-zaken, lijkt ons vooral op het oogenblik, 
m eer dan o o it geboden.

B U IT E N L A N D .
NIEUWE NIAATSCHAPPIJEN IN HET BUITENLAND.

T e F ran k fu rt a/M . is 25 F ebruari 1920 opgericht de „G loria” V er- 
sicherungs A ctiën  Gesellsch'aft m et een groudkapitaal van  5 m illiocn 
M arken, w aarop 25 pCt. gestort. H et doel is tran spo rt- en b ra n d 
verzekering.

*
Een nieuwe .Belgische B rand-, Ongevallen- en L evensverzekering

maatschappij is de „M ercator” te Mechclcn, kapitaal 4 milliocn francs, 
w aarvan 20 pCt. gestort. D irecteur is de H eer C. Coene, oud-directeur 
van de C red it M utuelle H ypothecaire.

>1=
U it M adrid  w ord t de oprichting  gemeld van de C entro  Espauol de 

Reuseguros, m et een kapitaal van 2 milliocn pesetas, doel herverzekering  
in alle branches.

BELANGEN-GEMEENSCHAP,
De D üsseklorfer Allgemeine V ersicherungs-A ctien G esellschaft te 

Diisseldorf, en de Rheinisch-Schlesische V ersicherungs Bank A .G. in 
B erün, hebben een belnngcn-gem eenschaps-overeenkom st gesloten, 
w aarbij zij door gemeenschappelijke uitoefening van hun  bedrijf, een 
aanzienlijke verm indering  van bcdrijfsonkosten hopen tc verkrijgen. E en 
voorbeeld dat vooral in dezen tijd, navolging verdient.

CASCO VËRZEK.ERING IN AM ERIKA.
Ook in A m erika  schijnen de resultaten van de C ascoverzekerings- 

branche zeer onbevredigend te zijn. V erschillende brandverzekering - 
' maatschappijen, d ie zich onder de gegeven om standigheden en m et het 
oog op de steeds g roo tere  plaats, die A m erika in de w ereldscheepvaart 
inneemt, hadden  laten overhalen, ook verzekering van casco’s van 
schepen te accepteeren, zijn daarop teruggekom en en hebben de ver
zekering van d it soo rt risico geheel opgegeven, andere hebben hun tee- 
kening daarop voorloopig stopgezet, en naar verlu id t, hebben w eer an
deren gebruik  gem aakt van het recht, hun in  de z.g. „tim e policies” op



cascoverzekeringen toegekend, om hun aandeel in deze risico's onmid
dellijk te royeeren, terwijl men overigens voortdurend zeer veel schaden 
rapporteert.

Desniettegenstaande zijn er assuradeuren die het drukken van pre
mies nog altijd als een zeker soort sport beschouwen, en meenen dat 
de vermenigvuldiging van negatieve factoren, als het berekenen van 
te lage premies, ten slotte toch nog tot een positief resultaat kan voe
ren. Den naam, dien men aan deze soort sport geeft is „jazz-verzeke- 
ren”. H et systeem van „premie maken”, zonder rekening te houden 
met het soort der risico’s schijnt ook in Amerika hij sommige assura
deuren nog opgeld te doen, hoewel de ongunstige resultaten daarvan 
op den duur niet kunnen uitblijven.

Ofschoon er uitzonderingen op den .regel zijn, kan worden gezegd 
dat de verzekering van casco-risico op de New-Yorksche beurs mo
menteel alles behalve loonend voor assuradeuren is.

DE ZEEVERZEKERING IN AMERIKA.
Volgens een ambtelijke opgave waren er gedurende 1918 in de Ver- 

eenigde Staten 186 zee- en transportverzekering-maatschappijen werk
zaam, waarmede 49 buitenlandsche.

De van 128 maatschappijen (waarbij 40 buitenlandsche) verkregen

opgaven doen zien, dat deze in '18 totaal een bedrag van 71.258.305.186 
dollars verzekerden met een gezamenlijke prem ieontvangst van 
108.648.129 dollars.

Zooals reeds vroeger gezegd bestaat het overgroote deel van de zaken 
der Amerikaansche zeeverzekering-maatschappijen u it goederenverze
kering.

Van 63 maatschappijen is bekend u it welke soort verzekering zij hun 
premies ontvingen.

Vier maatschappijen werkten in het geheel niet op gebied van casco- 
en vrachtverzekering; 12 hadden daarvan minder dan 10 pCt. van 
haar premieinkomen, 19 minder dan 15 pCt., 24 minder dan 20 pCt. 
en 28 minder dan 33 pCt. De rest van het premieinkomen bestond uit 
goederenverzekering.

O m trent de resultaten der door bovenstaande maatschappijen ge- 
teekende verzekering op casco’s van schepen, verklaarden 12 maatschap
pijen dat deze branche een aanmerkelijk verlies had opgeleverd, 9 ver
klaarden op grond der verkregen resultaten en ongunstige vooruitzich
ten casco-verzekering slechts ongaarne te teekenen, en 16 waren van 
meening dat de gemakkelijke manier waarop de reeders hunne casco- 
verzekering in het buitenland afsluiten kunnen, iedere hoop op een 
bevredigend resultaat in de eascoverzekeringsbranche uitsluit.

Foto. 1. H et Nederlandsche seilschip „Johanna", op 27 Fehr. 1920 
gestrand op het Noorderhoofd te Hoek van Holland.

De equipage klom toen in het naast den vuurtoren staande reddings
baken. Nadat deze vier uren. in dit reddingsbaken had doorgebracht, 
kwam de stoomreddingsboot De President van Heel en werd zij met 
het reddingstoestel (destijds op initiatief van Prins Hendrik na de Ber~ 
lin-ramp aldaar geplaatst) naar het andere op de pier meer landwaarts 
geplaatste reddingsbaken overgebracht en vandaar in de reddingsboot 
opgenomen. Hoewel de ramp op zichzelf te betreuren valt, maken wij

BAND EN REGISTERS le JAARGANG
Voor het inbinden van den len  jaargang  „H ET 

SCHIP” is verkrijgbaar een geheel linnen band, 
benevens titelb lad  en volledige naam- en zaak
registers op den inhoud, te  zamen fr. per post f  2.10,

Bestellingen w orden uitsluitend ingew aebt per post
wissel ad  f  2,10 aan  he t Bureau van „H E T  SC H IP”, 
Den H aag.

Registers afzonderlijk f  1.—,

STRANDING VAN HET ZEILSCHIP „JOHANNA”.
Op Donderdag 26 Februari 1920 vertrok het Nederlandsche zeilschip 

Johanna, geladen met 190 ton Portland cement in balen, van Londen 
met bestemming naar Rotterdam. In  den avond van 27 Februari tijdens 
stormweer werd het schip op den kop van den Noorderpier te Hoek van 
Holland geslagen. De aan de Noordzijde staande eiken perkoenpalen 
braken af en het schip sloeg tegen den vuurtoren en het reddings
baken aan. De reddingssloep sloeg van het grootluik af en werd geheel 
verbrijzeld.

èr niet genoegen, melding van dat d it na de B erlin-rnmp de eerste keer 
is dat dit reddingstoestel is gebruikt en wel met groot succes; alles 
•functioneerde goed.

Foto No. 1 geeft een beeld van het schip op den dag na de stranding 
bij laag water, toen men geheel rond het schip kon loopen.

De Rijkswaterstaat legde met het oog op de bescherming van den 
vuurtoren enz. beslag op het schip en na gehouden aanbesteding op Z on
dag 29 Februari werd aan de N.V. W. A. van der T ak 's Bergingsbe
drijf opgedragen het schip m et lading in 14 werkdagen van de pier te 
verwijderen. Met de lossing der cement in halen werd direct aangevan
gen en een belangrijk gedeelte der lading werd nog droog geborgen. Na 
aan bakboordzijde een aantal eiken parkoenpalen te hebben weggezaagd,

Foto 2. De „Johanna” na afbrenging liggende 
in de Berghoven.

werd het schip geheel ledig reeds op 4 M aart d.a.v. afgebracht en in de 
Berghaven te Hoek van Holland omhoog gezet. D aar de bodem zwaar 
beschadigd was, werd het schip voorloop ig dicht gemaakt en daarna ter 
reparatie op de helling van Gebrs. Van der W indt te V laardingen ge 
plaatst.

Foto No. 2 geeft het schip na afgebracht te zijn en liggende in de 
Berghaven te Hoek van Holland met laag water.

Ir. A. M. S C H IP P E R S .



NIEUWE SCHEPEN
N a am  van  h et sc h ip : W ate rw e g ,
B ouw m eester: N .V. C. v. d. Giessen en Zonen’s Scheepswerven, K rim 

pen a.cl. IJsel.
R eederij: Int. Sleepdienst, R o tterdam .
B ouw jaar: 1919— 1920.
Soort van  schip: Zeesleepboot.
H 'o  o  f  d a  f  m e  t  i n  g  e n :
Lengte tusschen de loodlijnen — 91’— 0”.
Breedte (m ld.) op het grootspant =  19’-—7 YB',
H olte (m ld .) in de sijde: 11’— 114”.
Klasse: G erm anischer L loyd &  B ritish  Corp.
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: Löhnis en Co. te  R otterdam .
Soort v a n  machine: V erticale  trip te  expansie.
Aantal cilinders: D rie,
H oofdafm etingen  der cilinders: 11”, 18” en 30”.
Slag der machine: 20”.
Ind ica teur verm ogen: =  400.—  P aardekrach ten .
P ro efto ch t snelheid: 10 knoop.
A antal stoom ketels: één.
Soort va n  stoom ketels: „Single ended” .
V erw arm end oppervlak van eiken kete l:  115 M 2,
S to o m d ru k: 12%  K.G. per c .M 2.

NIEUWSBERICHTEN
T E W A T E R L A T IN G E N
S C H E E P S B O U W W E R F  „D W A R S H E L L IN G ”, v.h. A. F . V O LK ER 

T E  S L IE D R E C H T .
Stoomschip Greveiingen, m et een laadverm ogen van 900 ton, in aan

bouw voor den heer A. Jo rd e n s 'J r . te R otterdam . De m achine-installatie 
w ord t gem aakt door de M ach inefabriek  van J. en A. v ,n der Schuyt te 
Papendredht.

W E R F  „R IJN  E N  M A A S” V A N  D E  F IR M A  D E  H A A N  EN  
O E R L E M A N S  T E  H E U S D E N .
H et stoomschip H eenvlie t, m et een laadverm ogen van  2500 ton, in 

aafibouw voor de N ationale S toom vaart Mpij. te R otterdam .
M et h e t door de .firm a D e H aan  en O crlem ans te P lensden voor de 

Kon. Ned. Stoom boot Mpij, te A m sterdam  gebouwde stoomschip 
Theseus is een een welgeslaagde proeftoch t gehouden (zie voor 'bijzon
derheden van d it schip de rub riek  „N ieuw e Schepen”, Jaa rg an g  2, No. 1, 
pag. 10.)

JO N K E R  E N  S T A N S  T E  H E N D R IK  ID O  A M B A C H T : 
de zeesleepboot Brabant, in aanbouw  voor B ureau W ijsm uller te 's-Gni- 
venhage. Lengte over alles =; 46.50 M ., L engte (1.1.) =  44 M „ Breedte 
(mld.) =  8.25 M., H o lte  (mld.) 4.30 M . M achiiie-install ,tie 1200 I.P.K .

W E R F  „G U STO ”, F IR M A  A. F . S M U L D E R S  T E  S C H IE D A M : 
stoomschip E llew outsdijk, in aanbouw  voor Solleveld, V an der Meer 
■en F. PI. van H a ttu m ’s S toom vaart Mpij. te R otterdam . Lengte (1.1.) 
=  359’—3”, Breedte (mld.) =  50’— 0”, H o lte  (mld.) =  24’— 0” ; drie 
eiland type m et een laadverm ogen van 6200 ton van 1000 K .G . Stoom
m achine tripte 1800 I.P .K ., eveneens door de w erf „G usto” te leveren.

W E R F  VAN D. B O O T  T E  G O U W S L U IS :
de stoom traw ler V alk, in aanhouw  voor de Mpij. „H era” te IJmtiiden. 
M achine en ketels te leveren door Mpij. „H era”.

K O N . M P IJ. D E  S C H E L D E  T E  V L IS S IN G E N : 
het dubbelschroefstoom sehip P rinses Jnliana, in aanbouw  voor reke
ning van de S toom vaart Mpij. Zeeland, voor haren m aild ienst Vlissin- 
gen— Folkestone.

H e t schip, gebouw d onder speciaal toezicht van L loyd’s, voldoet aan 
de eisehen van klasse „A” kanaaldienst.

De hoofdafm etingen zijn: lengte over alles 363’—0 ”, lengte op de 
w aterlijn  358’—0”, b reed te  op bu itenkan t spanten 42’— 6” on holte van 
kiel to t opperdek in  de zijde 23’— 0” . B ru to  registertou ongeveer 3000.

O nder het opperdek bevinden zich tw ee doorloopende dekken, hoofd- 
zakelijk bestem d, voor passagiershutten  en verblijven der schepelingen.

D e bovenbouw bestaa t behalve u it een bak  ilang 80’— 0”, u it  een p ro
m enadedek voor de le  klasse ter lengte van 186’—0 ” en h e t daar boveti 
gelegen sloependek, terw ijl achterop een. ru im  dekhuis voor de 2e klasse 
is aangebracht m et daarboven gelegen prom enadedek. Op het achter
schip bevindt zich nog een afzonderlijk  dekhuis voor de stuurm achine 
en verhaallier. E r zijn in het geheel 11 w aterdichte schotten, die tot 
het eerste dek boven de w aterlijn zijn ópgetrokken, behalve het aan- 
varm gsschot en  de schotten nos. 2 en 3, die to t het opperdek door
loop en. > .

D e w aterdichte schotten in  de passagiersru im te zijn alle ontworpen

zonder deuren, w at aan  de veiligheid der passagiers zeer ten goede 
kom t. H et sloependek b ied t ruim te voor dertien  groote reddingbooten, 
w aarvan acht stuks onder W elin’s davits. De meesten d ie r booten 
kunnen zoo nootlig aan beide zijden tc w ater worden gelaten, do o r 
m iddel van rails, w aarover de booten van het eeue boord naar het 
andere snel verplaatst kunnen worden.

V an de comm andobrug af w ordt de stuurm achine bedient door een 
telem otor; op deze brug  bevindt zich tevens o,a. de roerverklikker en 
toestellen to t opnemen d e r onderw ater-kloksignalen.

V oor reservestuurinrichtiugen zijn aanwezig een stuurkolom  op het 
achterprom enadedek, werkende op de stuurm achine en een handstuur- 
in rich ting  in het stuurhuis.

V oor het lossen en laden zijn twee 3-tons stoom lieren aanwezig. In 
het voorschip bevinden zich drie laadruim en en in het achterschip twee, 
terw ijl de totale capaciteit ongeveer 150 ton bedraagt bij een gem id
delden diepgang van het schip van 12’—16”.

V oor het verhalen is op den bak een stoom -kaapstander geplaatst en 
achterop een verhaallier in liet stuurhuis.

H et schip w ordt voorzien van een installatie voor draadlooze tele
grafie , benevens van een noodverlichting, welke autom atisch w ordt in
geschakeld.

De bemanning, inclusief officieren, bestaat u it 70 personen.
E r  zullen in 'het geheel slaapplaatsen zijn voor 267 eerste k lasse pas

sagiers, w aarvan 41 de beschikking kunnen hebben over eenpersoons en 
de anderen over .tweepersoonshuttcn.

In. he t achterschip bevinden zich de hutten voor 110 tweede klasse- 
passagiers.

H e t schip w ordt geheel electrisch verlicht. A an de ventilatie van 
alle mogelijke .gedeelten en in het bijzonder aan de volksverblijven is de 
meeste aandacht besteed.

D e hoofchverktuigen zijn twee tripte expansie-m achines m et twee 
L .D . cylinders en v ier krukken, gebalanceerd volgens het Y arrow - 
Schlick en- Tweedig-systeem . De cyilinders zijn van de volgende afm e
tingen: 28X 43)4X 49 inches m et 33 slag. De m achines zijn ontw orpen 
voor ongeveer 180 omwentelingen per minuut, w aarb ij 10,000 I.P .K . 
to taal kunnen ontw ikkeld worden.

E lk  der machines heeft een condensor met een verkoelend oppervlak 
van  5150 voerk voet en zijn afzonderlijk opgestcld. De schroefas is zoo
wel binnen- als buitenboord voorzien van een Cedervall's pakkingring.

V oor de complete electrische installatie zijn drie gesloten m achines 
m et dynamo’s, welke elk in staat zijn te leveren 750 Amp. bij 100 Volts.

D e lcetel-mstallatie bestaat u it vier dubbele ketels, welke alle van 
6 gegolfde vuren zijn voorzien. Deze ketels bevinden zich twee aan 
tw ee in afzonderlijke ketelruimen en hebben, een diam. van 14’— 6” en 
zijn 20’—0 ” lang. H e t totaal roosteroppervlak is 616 vierk . voet en het 
verw arm end oppervlak 19,440 voerk. voet, de stoom druk 190 Ibs. per 
vierk. duim. Toegepast is Howdens geforceerde trekking m et Silley’s 
patent vlamdeuren. V oor den Lichttoevoer van elk d er v ier stookplaat
sen zorgt een electrisch gedreven fan, geplaatst in fankam ers op het 
prom enadedek en zoo ingericht, dat bij defect raken van een fan  een 
andere twee stookplaatsen bedienen kan.

Ten slotte d :ent nog te w orden■ vermeld, dat het schip, evenals de 
overige schepen1 der maatschappij, speciaal w ordt ingerieb t voor het 
vervoer der groote m a :ls tusschcn Engeland en het vasteland vice-versa. 
D aartoe bevinden zich aan. boord een groot postkantoor en daaraan 
grenzende maMkaniérs, voldoende om de groote m ails te kunnen over- 
b ren,gen.

. De Prinses Juliana is een zusterschip van het gelijknamige sclvp van 
de maatschappij Zeeland, dat 1 Februari 1916 op een mijn Fep en ver
loren gb ig ; alleen zijn h ie r en daar nog eenlge verbeteringen, aange
brach t, als resultaat van de langjarige ervaring van de m aatschappij 
Zeeland op het gebted van reiz’ge-svervoer over zee.

N.V . S C H E E P S B O U W W E R F  „D E D A G ER A A D ”, v.h. D E  W E D .
J. B O O T  T E  W O U B R U G G E : ~

de dubbelschróefm otorboot genaamd Cornclis van Vrede, groo t 160 ton. 
In  de-/e boot worden geplaatst twee K rom hout R, O. m otoren  elk 
45 P .K ., van de fabriek  Goedkoop te Am sterdam .

T hans zijn. in aanbouw twee stoom traw lers; afm etingen: 32,10X6.30 
X 3,45 Mi, voor rekening van de Industriëele Mpij. „H era” ;tc ljtn u id en .

V E R K O C H T E  SC H EPE N .
P U B L IE K E  V E R K O O P IN G  TE S C H E V E N IN G E N :

H e t houten loggersehip SCH. 458, genaam d C o n fiduda . K.ooper 
S. Taal te Sciheveningen voor J-1500.'—.

Plet houten loggersehip SCH. 214, genaam d Johanna H cndrika. 
ICooper L, V rolijk te Sdievcningen voor ƒ  920.—.

R EC TIFIC A TIE.
Op blz. 73, Nr. 6 van „H et Sdhip”, artikel „Sehecpsm achine-regula- 

teur, systeem Ram say”, 17 r. v. b. vervalt het w oordje „vooral” ; 
2e kolom, 6e r. v. b. voor „uitsteeksel te lezen „vacuitm ” .



BUITENLAND 
B R IE V È N  U IT ENGELAND
(■Speciale correspondentie van „H et Schip”.)

LONDEN, 22 M aart.

Dc vrachtprijzen*
Terw ijl er ir. de laatste week geen verlaging van eenige beteekenis 

van de vrachtprijzen is geweest, bestaat er toch weinig twijfel aan dat 
de volgende m aand voor zoo w at alle m arkten een lager peil zal te zien 
geven. H oe groot die daling zal zijn is een beetje moeilijk te voorspel
len, m aar niet het oog op den gisteravond verstrekte mededeeling dat de 
bunkerkolen zullen worden verlaagd met 42/— per ton, zullen de 
vrachtprijzen zeker minstens dat bedrag dalen. De reden van deze daling 
is hoofdzakelijk de grootere tonnage, welke de werven in alle deelen 
der w ereld van stapel hebben doen loopen. De Amerikaansche Ship- 
ping B oard controleert nu meer dan 13.000.000 ton d.w. aan scheeps
ruim  te en de druk daarvan op de m ark t moest, naar we vorige malen 
hebben uiteengezet, eventueel to t een verlaging der prijzen leiden. De 
verw achtingen, dat Amerikaansche tonnage aan den Amerikaanschen 
handel zou worden verstrekt, waaraan we, terloops gezegd, nooit ge
loofd hebben, zijn niet in vervulling gegaan en er is alle vooruitzicht dat 
een stijgende hoeveelheid tonnage zal worden gezien in de geregelde 
vaarten  van Europa, Zuid-A frika en de Pacific. Naar reeds in dit blad 
is gezegd, vestigt de Amerikaansche Shipping Board een aantal olic- 
stations in verschillende deelen der wereld, en daar het grootste deel der 
tonnage, dat er voor w ordt gebruikt, olie stookt, zal men zien, dat in 
d it opzicht zijn schepen een groot voordeel tegenover de oude kolen- 
stokeiule vrachtvaarders van het Oostelijke Halfrond zullen hebben.

De meeste zaken, verleden week van de P latam arkt gemeld, waren 
van Kon. Commissie voor tarvvevoorraden, de schepen werden op de 
gewone voorw aarden afgesloten op 112/6, van, San Loreuzo en 107/— 
van Buenos A ires naar Groot Britannie. Op de open m ark t was dc 
handel loom, heel weinig zaken werden gedaan; 200/—  is betaald voor 
de Midricllandsche Zee, terwijl 205/— is gedaan voor A lexandrië. De 
kooplieden blijven er alleen buiten, om dat ze geen schepen willen char
teren, alleen om ze in de haven te hebben liggen met groote ligkosten en 
ten tweede om dat de agitatie voor een verlaging van de kosten der 
bunkerkolen ten slotte eenigen invloed moet hebben en b'jgevolg zijn ze 
er op u it liet charteren uit te stellen to t de bunkercijfers aanzienlijk zijn 
verlaagd.

* * *
Op de Noord-Amerikaansche m arkt is tonnage door Amerikaansche 

belangen vrij aangeboden. H et doel van den Shipping Board der Ver- 
eenigde Staten is alle mededinging in dezen handel te smoren. Eenigen 
tijd geleden hebben maatschappijen, welke in de Noord Atlantische 
vaart werkzaam zijn, de nadering voorzien van een worsteling tusschen 
de A m erikaansche gesubsidieerde tonnage en de bultenjandschc scheep
vaart. H et antw oord op de Amerikaansche subsidies is de verlaging van 
de kosten der bunkerkolen aan deze zijde van den Atlantischen Oceaan, 
op een m eer gelijk niveau. De hooge kosten der brandstof zijn een lee- 
lijke handicap voor de nict-Ainerikaansche scheepvaart geweest, m aar 
liet is te hopen dat de nieuwe prijzen het verschil zullen wegnemen. 
Eind dezer maand neemt de Britsehe Scheepvaartcontróle van 50 pCt. 
vrachtriiinite in de Noord-Atlantisdhe vaart voor regeeringsladingen 
een einde, en deze ladingen zullen tegen de marktprijzen worden ver
voerd.

*  v  *

Dc Am erikaansche kolenhandel is niet voor de exporteurs 
gebleken als verw acht was, en er komt heel weinig voor Euro- 
peesch verbruik het w ater over. Dc prijzen zijn gezakt tot IQ p. st. 
voor Ncderlandsche en Belgische haven, 22 p.st. voor W est-Italiaansclie. 
W ant de Australische reeders zijn in hun aanvaarding van offerten be
perk, e n  w at is afgesloten, is meerders onder „directie” geweest. De 
eenige levendige m arkten zijn geweest de Middellandsche Zee en de 
Baai, w aarheen een aanzienlijk bedrag aan tonnage door den controleur 
is gedirigeerd tegen de m arktprijzen, welke echter onder de bedragen 
waren, welke een veertien dagen geleden voor de „directie” zich niet 
deze m ark t inliet, werden betaald. Tijdcharteren heel kalm en een groot 
aantal charterers, die zes maanden geleden, afsloten, zouden nu blij 
zijn van de zaak af te zijn. D it w ordt voornamelijk veroorzaakt door het 
risico van „directie” als het Britsehe schepen betreft.

* * *
E r is veel geschreven in de pers over dc daling op de vrachtem narkt, 

m aar d it is, n aa r de lezers zullen weten, alleen een gevolg geweest van 
de voorspellingen van scheepvaartkutuligen, die niet de schitterende 
verw achtingen van rvde  der onlangs door verscheiden scheepvaart
maatschappijen uitgegeven, prospccti hebben kunnen deelen. H et enkele 
feit, d a t zoo’n ontzaglijke hoeveelheid in heel de wereld werd gebouwd,

was een goede reden w aarom  de vrachten eventueel zouden zakken. De 
eenige quaestie w aarover gedebatteerd kon worden, was hoe gauw  die 
daling zou intreden. D at een val zich spoediger heeft voorgedaan dan 
verwacht was, is veroorzaakt door de ophooping in het liavenverkeer, 
welke vele honderden schepen over heel het land heeft vastgehouden.

D e scheepsbouw kosten.

De schcepsbouwsituatie is niet verbeterd door de jongste verhoogiug 
van 6/— per week welke het liulustrial C ourt o f A rb itra tion  aan de 
scheepsbouwers en m acbinefabriek-arbeiders heeft toegestaan. Dc cisch 
van het personeel was 5/•— per week wegens het duurder geworden 
levensonderhoud. De werkgevers w aren tegen dezen cisch om dat de 5/— 
welke in November waren gegeven, in de verwachte stijg ing  van die 
kosten voor levensonderhoud zouden voorzien en de verh<x>ging welke 
sindsdien was ingetreden, gedekt werd door die loonsstijging van N o
vember. H et H of achtte het argum ent der werkgevers gerechtvaardigd, 
m aar behandelde de gcheele quaestie afgescheiden van de kosten voor 
levensonderhoud en nam  een beslissing volgens het beginsel dat de 
arbeid m oet worden in verhand m et den stand van de m ark t en bet ver
richte werk. Zoowel voor als tegen deze opvatting zijn vele argum enten 
aan te voeren, m aar in het algemeen is de opinie dat de betaling van 
werkvolk moet afhangen van de w aarde van den verrichten  arbeid, 
welke op baar beurt afhangt van den stand der m ark t en de vraag 
naar hun producten, ju ist. In  het algemeen is het argum ent gezond en 
in overeenstemming m et de economische wetten van v raag  en aanbod. 
Als de vraag naar schepen groo t is zijn de koopers geneigd hoogere 
prijzen te betalen en het is redelijk d a t het w erkvolk het voordeel van 
deze hooge prijzen geniet. Aan den anderen kan t blijft het echter te 
bezien of als de w ijzer de tegenovergestelde richting uitw ijst, de arbei
ders geneigd zullen zijn den eisch der werkgevers om  lagere looncn in 
te willigen als de vraag naar schepen afneem t — een vooruitzicht even
wel, dat de eerste twee of drie ja a r  zich niet gemakkelijk zal voordoen. 
Het direct effect van het besluit is een verm eerdering van de arbeids
kosten ten opzichte van de loonen van vóór den oorlog m et 120 pCt., te r
wijl de kosten der m aterialen — de scheèpsplaten worden door het be
sluit op 31 p.st. per ton gebracht —  ruim  200 pCt. bedragen. H et staat 
te bezien welke bezuinigingen gem aakt kunnen w orden in de fabri- 
ceering, organisatie en adm inistratie  om deze zeer hooge lasten quitte  
te maken. H et feit blijft intussclien dat de scheepsbouw in  G root-B ritan- 
nie m inder kost dan ergens elders op het vaste land, naar kan  worden 
afgeleid u it het feit, dat een Finsche reeder verleden week een order 
voor twee stoomschepen van 1800 ton dw. in N ederland plaatste tegen 
52 p.st. per ton -dw., en op h e t o ogenblik met B ritsehe scheepsbouwers 
onderhandelt op een basis van 34 p.st. In beide gevallen w ord t afleve
ring in het loopende jaa r gegarandeerd.

D e  verzekeringen.
De zee-verzekeringmaatschappijen beginnen haar verslagen over het 

jaar 1919 te publicceren. De prem ie-inkom sten toonen over het alge
meen een groote verm indering bij 1918 en 1917 aan, m aar d it terug- 
loopen is geen verrassing, gezien de eliminatie van de oorlogsrisico- 
verzekering — of in elk geval haar verm indering to t een zeer klein 
bedrag. De verm indering van het totaal der premies heeft echter een 
zeer bevredigenden kant, om dat algemeen gemeend w ordt dat de assu
radeurs wat zorgvuldiger zijn geweest met hun keuze van risico en lat 
het meerendeel van de zaken welke nu geschrapt zijn, niet voordeelig 
was. De verm indering van de prem iebedragen betcekent correspon- 
dcerende verm indering van de eventueele risico’s, ’t  Is  duidelijk dat dc 
verzekeringsm arkt zich nog niet van den oorlog geheel heeft hersteld, 
wat niet heelemaal te verwonderen, is met het oog op de oneenigheirï op 
de Engelsehe en A m erikaansche rom pen-niarkte» en de .sporadische ge
vallen van oorlogsrisico. T er andere zijde is ten minste in een richting 
op deze markten groot en vooruitgang gemaakt. W e bedoelen de her
verzekering, welke vóór den oorlog een zoo gering deel van de totalen 
der Britsehe maatschappijen uitm aakte. H et m oet worden afgew acht of 
deze zaken winstgevend zullen blijken. E r  kan geen twijfel bestaan dat 
eenige der kleinere maatschappijen die ongtfneigd of n ie t in. staat zijn 
directe risico's te verzekeren, afhangen voor baar inkom en en welvaart 
van herverzekering, en 't  kan wel heel goed zijn dat er een tijd zal 
kotuen dat deze brem van inkom sten voor beu zal zijn afgesloten.

B U IT E N L A N D SC H E  B E R IC H TEN
ENGELAND

W ereldrecord.
De motorboot IIoosier V  heeft op de M iam i-Bim ini baan van 113 

Eng. mijl het wereldrecord van 27.4 mijl verbeterd to t 28.7 mijl 
per uur.



Ook een record.
De Naldera der IJ . en O., welke dezer dagen aan de Cly.de voltóoid is, 

was ruim  zes ja a r geleden besteld en 1 oud t daarmede het record, niet- 
voor snelle aflevering, m aar voor langen duur van onderhanden zijn. 
Ze is zóó vaak verbouw d dat ze m instens 2 millioen, pd.st. h ee ft gekost, 
alles bij elkaar. H aa r aanbouw  werd' stopgezet toen de oorlog begon, 
m aar tegen eind 1917 dacht de regeering dal ze met b aa r 15000 ton een 
mooie vrachtboot zou zijn. In -den zom er 1918 w as deze verbouw ing 
afgcloopen. 'Poen w erd  ze verbouw d to t een hulpkruiser, la te r w erd er 
een .moederschip voor vliegtuigen van gemaakt. E n  ten slotte is ze- 
weer verbouwd to t haar oorspronkelijke bestemming, passagiersschip.,

De o-phooping.
In  de haven van C ard iff is de ophooping zóó groot gew orden, dat ze. 

volgens den voorzitter der K am er van Koophandel,ca. 250.000 b 300.000, 
ton buiten de haven m etende scheepsruim te bedraagt, m et een w aarde 
van tusschen de 6 Yi en 7 m illioen pond sterling.

Concentratie.
17e Slater-groep te Londen, welke pas de Cotk Stenm  Co. kocht, h eeft: 

nu ook, voor 3 millioen p..st., de U lster Steamschip Co. gekocht.

Een pronkjuw eel.
De Scylhia, het nieuw e schip der C unard Lijn, dat 23 dezer bij 

Vickers van stapel is ge loop en, is n iet allee» het grootste schip, on tw or- 
jien en .gebouwd: voor liet gebru ik  van stookolie, m aar tevens het eerste 
schip van het lijri-boot type, da t dubbele reductie gekoppelde turbines 
heeft. 'Verder is een afw ijk ing  van alle vorige werkwijzen d a t alle dek- 
machinerieën, als lieren, w indassen, kaapstanders enz. n iet m eer worden 
gedreven door stoom, doch door electro-liydraulische kracht. D e stuur- 

. ketting is ook van het electro-hydraulische type en: niet alleen verbon
den m et de hoofddynam o m aar ook m et de .hulp dynamo. H :et schip 
w ordt voorzien vair een gyrosoopisch cornpas.

De lengte der S cy th ia  is 600 voet breedte van 7 3 ZS voet en een 
diepgang van. 45 voet. B ruto-tonnage 21000, snelheid 16 knoopen. H et 
acconiodatieverniQgen is voor 2600 passagiers. De turbines kunnen te 
zanten circa 12500 p.k. ontw ikkelen.

De Cunard Lijn zegt da t er nog nooit zoo is gezorgd voor de 3e 'klasse- 
accomoda.tie. M et de open, slaapplaatsen is geheel gebroken eii de 
3e klasse passagiers zijn ondergebracht in makkelijke hutten voor 2 tot 
4 personen. Ook de verblijven voor de bemanning moeten een. nog nooit 
op een schip aangetroffen  hoeveelheid gemakken aanbieden.

DUITSCHLAND
De Ocean Linie te H am burg ,w elke in d e n  oorlog 16 schepen heeft ver

loren,en 2 aan de geallieerden u itgeleverd  heeft en nu nog een aan  de re
geering,heeft bij verschillende w erven 9 voor stookolie ingericlitc schepen 
'besteld. H et eerst zal w aarschijnlijk m idden van dit jaar' gereed zijn en 
de anderen, zullen m et tussehenpoozen van 2 maanden volgen.

NOORWEGEN
Eenige» der voornaam ste rccders stellen samen een nieuw en v rad it- 

dienst tusschen W est-N oorw egen naar de Baltische landen en naar de 
Belgische en F ransche K anaalhavens, de havens der Engelsche O ost
kust v.v. in.

Begin 1920 telde de N oorsehc koopvaardijvloot 1697 schepen vui 
totaal 1.946.416 ton, dc Deensehc 708 schepen van totaal 749.020 ton en 
de Zweedschc 1253 schepen van in to taal 994.057 ton,

DENEMARKEN
De International Mar.itim'e Co. te New-York opent een veertien- 

d'aagsclien dienst N cw -Y ork— K openhagen en bij voldoende v rach t ook 
op de overige Oostzeehavcns.

ITALIË
De Mpij. La Veloce heeft een nieuwen maandelijkschen dienst van 

Genua op Panam a en de W estkust van  Zuid-A m erika in,gesteld.

De stoom vaartm aatschappij R om a opent 25 April een geregelden 
dienst van Ttalië en G riekenland op H am burg.

AMERIKA
E x-D uitsche  lijnen.

De Shipping B oard  heeft een plan uitgew erkt voor de- lijnen der Ver. 
Staten, waarbij m et de H am burg-A m erika  Lijn een overeenkom st 
wordt gesloten betreffende de overnem ing van 60 diensten w elke zij 
vroeger had. V oortaan zullen die onder de Sterren en Strepen worden 
gevaren, w aartoe de Shipping B oard  de schepen zal verkoopen aan of 
■doen charteren door A m erikaansche maatschappijen. H e t b e tre ft hier 
n iet alleen de diensten D uitschland—V er. Staten, m aar ook die op 
Zuid-Amerika, den O riën t en andere deelen der wereld.

CHINA
De Clningwa S toom vaart Mpij. is opgericht .voor-den d ienst tusschen 

China en Zuid-A m erika.

LITER ATUUR-OVERZICHT
Eenheid In de toepassing der s ta b ilite its le e r voor 

de zeescheepvaart, door clr. ing. C. Comm entz.

In  dit artikel w ordt uiteengezet, welke gedeelten in de leer der s ta 
b iliteit van het meeste belang zijn, en hoe deze behandeld m oeten w o r
den. Als leiddraad hiertoe worden gebru ik t drie voordrachten  voor de 
laatste bijeenkomst der „Schiffbautechnische G esellschaft” , gehouden 
over onderwerpen de s tab ilite it betreffende.

D e volgende zaken w orden elk afzonderlijk u itvoerig  besproken:
le . de aanvangsstnbiliteit, waarbij o.a. de invloed der spantvorm en 

besproken w ord t;
2e. de stabiliteit bij verschillende hoeken; hierbij w ord t o.a. uiteen

gezet, hoe deze bij verschillende scheepstypen op zeer verschillende 
wijzen met de aanvangsstahiliteit sam enhangt; verder w o rd t aanbevolen 
deze niet alleen in den vorm  van stab ilite itsarm  of -m om ent te geven, 
doch ook in den vorm  van metacenterhoogtcn bij verschillende hoeken. 
Een voorbeeld met cijfers verduidelijkt w-ordt gegeven van de veran
deringen der stab ilite it in  verschillende toestanden bij een vrach t- en 
passagiersschip van ru im  7000 ton w aterverplaatsing. V erder w ordt 
de nadruk gelegd op de beteekenis van hellingproeven.

3e. de stabiliteit in lekken toestand; in dit gedeelte w o rd t o.a. een 
diagram gegeven van de  veranderingen in m etacenterhoogte tijdens het 
volloopen van een ketelruim  met zijbunleers, w aarin  de invloed der vaste 
deelen (ketels en kolen) w ord t aangetoond.

W erft mul Reederei, 15 Januari 1920. J . C. A. S.
The Shipbuilder, M aart 1920. (Verkort.)

E conom ische vrachtbooten, door A. J . C. R obertson.

D it artikel, w aarnaar reeds in No. 2 van „H et Schip” verwezen 
werd, is bovendien gepubliceerd in:

International M arine Engineering, Decem ber 1919. J .  C, A. S.

Do sto o m kete ls  van  de A m e rik a a n s c h e  „ E m e r-  
gency F leet“ , door J. J. Nclis.

H ier w ordt een u itvoerige beschrijving gegeven van de verschillende 
typen van 'ketels in  gebruik bij bovengenoemde vloot, en wel 
Schotsche ketels en verschillende systemen van w aterpijpketels. V an elk 
der systemen w ordt een goed uitgewerkte teekening gegeven .ter ver
duidelijking van de beschrijving. V erder w ord t van de Schotsche .ketels 
een tabel gegeven m et verschillende w aardevolle gegevens, terw ijl boven
dien een vergelijking der gewichten van Schotsche ketels en waterpijp
ketels gepubliceerd wordt.

International M arine Engineering, Januari 1920. J . C. A. S,

D rijfverm ogen  en s ta b ilite it  van troepervtransport- 
schepen J), door prof. W . H cvgaard.

Na er op gewezen te hebben, dat men aan deze schepen hooge cischen 
moet stellen betreffende de veiligheid, w ord t allereerst be t d rijfver
mogen in lekken toestand behandeld. Een ko rte  u iteenzetting  w ord t 
gegeven van de vulbare lengte en van den indeelingsfactor, zooals deze 
in de internationale voorschriften voor passagiersschepen zijn vastge
legd. Eenige wenken w orden gegeven aangaande dc verandering  van 
bestaande schepen (m et het oog op verschillende passagiersschepen, die 
toen A m erika aan den oorlog ging deelnemen voor troepen transpo rt zijn 
in  dienst gesteld), terwijl w at nieuw te bouwen schepen t « tr e f t  ook een 
minimum schotafstand w o rd t in rekening gebracht m et b e t oog op het 
lek worden van twee schotten tegelijk door een m ijn- of torpedo-ont
ploffing, indien deze schotten te dicht bij elkaar staan. H ov,gaard kom t 
'hierbij tot de conclusie, dat men deze schepen in elk geval niet k o rte r 
dan 500 voet moet m aken. Verder worden eenige opm erkingen gem aakt 
betreffende de cischen, die men aan w aterdichte schotten of w aterdichte 
tunnels moei stellen.

Sprekende over de stabiliteit w ordt vooreerst het verband  tusschen 
stabiliteit en slingerperiode besproken, waarbij, gegevens w orden ver
strekt aangaande de slingerpe'rioden van verschillende groote passagiers
schepen. D aarna bespreekt Hovgaird- den invloed van vrij w ater in het 
schip op de stabiliteit, (het ballasten om de stab ilite it voldoende te doen 
zijn en ten slotte den invloed van langsschcepsche schotten in  geval van 
een lek schip, waarbij o.a. een interessante uiteenzetting wovdt gegeven 
van het vergaan van de Empress a f  Ireland.

International M arine Engineering, Jan. en F ebr. 1920.
The Shipbuilder, M aart 1920 (verkort). J. C. A . S.

*) Voordracht voor de Society of Naval A rchitects and M arine 
Engineers".



IN N ED ER LAN D  INGEDIENDE  
O CTRO OI-AANVRAGEN

op het gebied van scheeps- en scheepsmachinebouw en scheepvaart 
openbaar gem aakt Februari en M aart 1920.

Verbrandingsmotor.
No. 11419 Ned. kl. 46«, A anvrager: Price Engine Corporation, te 

l ’-hiladeiphia.
De uitvinding betreft een verbrandingsm otor met een cornprcssie- 

ruim te, welke van de zuigerruimte is gescheiden door een opening, 
welker middellijn kleiner is dan die van de zuigerruimte, met het ken
merk, dat de compressieruimte in hoofdzaak een trapezinmvormige 
doorsnede 'heeft, welks nauwste gedeelte aan de zijden der zuigerruimte 
ligt en welke zijdelings is voortgezet iti twee diametraal tegenover 
elkaar gelegen kegelvormige ruimten, welker toppen naar buiten zijn 
gekeerd, terwijl in of nabij de toppen dezer kegels injectiemondstukken 
voor de brandstof ‘zijn aangebracht, welker assen met die van de kegels 
geheel o f  nagenoeg geheel samenvallen.

De bedoeling van deze wijze van inrichting is, de lading vloeibare 
brandstof in de lucht, welke zich in de verbrandingsruimte bevindt, te 
brengen gedurende de compressieperiode en zonder gebruik te maken 
van sproeilueht en hierdoor een m otor te construeeren, die, wat nuttig 
effect en cominercieele waarde betreft, te vergelijken is met den Diesel
motor, zonder dat luchtinipressors voor het injecteeren van brandstof, 
hoogen compressiedruk, bijzondere niet van mantels voorziene verdam
pers of ontsteking door middel van een sterk verhit oppervlak toegepast 
behoeven te worden.

Cylinderkop voor gloeikopmotoren.
No. 11486 Ned. kl. 46c. A anvrager: Steywal Motorenfabriek te 

R otterdam .
De uitvinding bestaat u it een losse, met bouten en flenzen op het 

koplichaam gezetten mantel. De flenzen dienen alleen voor het dicht
houden van den w aterm antel; de kop zelf is met andere houten op den 
cylinder^bevestigd. De mantel kan-voorzien zijn van een expansiegordel 
en is bij voorkeur vervaardigd van een ander materiaal, dan dat van

den cylinderkop, b.v. van gegoten staal, indien de kop van gietijzer is.
Door deze constructie w ordt verkregen, dat de kop m et een- enkelen 

naad afsluit op den cylindcr. H et -dichthouden der waternaden biedt 
dan ook de geringste moeilijkheden, terwijl de binnenwand van den kop 
nagenoeg vrij is in zijn axiale bewegingen.

Inrichting voor het openen en sluiten 
van  w aterd ich te  deuren van  schepen,

No. 11247 Ned. kl. 65«, Atiaswerke A.G. te Bremen.
Inrichting voor bet openen en sluiten van w aterdichte deuren van 

schepen, zoowel vanuit een centraal punt als ter plaatse 'zelf, door m id
del van drukwatertoevoer- en waterafvoerleidingen vanaf het centrale 
punt naar de hydraulische cilinders van alle deuren en van omzet- 
organen voor de w atertoevoer naar die leidingen in h e t centrale punt 
en naar den cylinder bij elke deur afzonderlijk, zoodanig dat het omzet- 
orgaan van iedere -dettr ook dan, wanneer deze reeds afzonderlijk ter 
plaatse gesloten was, bij bet instellen van het centrale punt op „schot
ten dicht” door drukw ater in den gesloten stand vastgehouden w ordt, 
doordat in iedere verbindingsleiding tusschen de afzonderlijke orazet- 
organen en de voor het sluiten van de deur dienende zijde van den 
bewegingscylinder een verdeelor-gaan geschakeld is, dat op zelfwerkende 
wijze ingesteld wordt door middel van een zich met drukw ater ver
plaatsenden zuiger van een hulpcylinder.

Stoom toestel met condensw ater-terugvoertoestel.
: No. 12225 Ned. kl. 47g. (Aanvulling van het octrooi, aangevraagd 

onder no. 11240 Ned. Zie „Schip” no. 3, blz. 37.) A anvrager: N.V. 
Kopergieterij- en Pom penfabriek van G. D ikkers en Co. te Hengelo.

De in de hoofdoctrooiaanvrage beschreven inrichting heeft het be
zwaar dat telkens, w anneer de druk in het condensw ateneservoir te 
-hoog oploopt, een betrekkelijke groote hoeveelheid stoom in de buiten
lucht ontwijkt, hetgeen een verlies aan brandstof beduidt. O m  nu dit 
bezwaar te ontgaan, kan men volgens de uitvinding de ruim te achter 
den zuiger afsluiten door een 'membraan o f derg., werkende op een klep 
in een leiding voor koud of lauw w ater, die in  het condensw aterreser- 
voir uitmondt.
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