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O N D E R W A TE R SIG N  ALEN.
Tot voor weinig jaren kende de scheepvaart geen zeker middel om

de gevaren der navigatie bij mist met succes te bestrijden. De ge
bruikelijke mistscinen, die met stoomfluit, sirene o f scheepsklok —  
in enkele streken ook met behulp van gong o f trommel —  worden 
gegeven, verschaffen geen voldoende zekerheid omtrent de richting 
waaruit men het waarschmvingssignaal hoort, omdat het geluid op. 
verschillende wijzen door atmosferische werkingen beïnvloed kan w or
den. In de officieele Duitsche handboeken wordt hieromtrent o.m. gezegd : 
„H et geluid plant zich op zeer onregelmatige wijze v oort; onafhan
kelijk van de windrichting heeft men op verschillende afstanden en 
in verschillende richtingen van een geluidsbron (misthoorn) groote 
gebieden gevonden waar het geluid, zelfs bij helder weer, niet waar
neembaar was. Men kan er niet op vertrouwen dat een mistsein 
gehoord zal worden. Moet het geluid zich tegen den wind in voort
planten dan kan liet voorkomen dat de nitkijk in top een mistsein 
opvangt dat op dek of zelfs op de brug niet te hooren is. Bij het 
aanloopcn van land gedurende mist is de uiterste voorzichtigheid 
geboden en vormt het lood het cenige zekere hulpmiddel.”

Behalve door wind kan ook door temperatuursverschil van de
luchtlagen en door verticale atmosferische stroomingen het geluid 
aanmerkelijk gewijzigd worden. Het lag voor de hand dat men, waar 
aan mistseinen zoo vele nadeelen kleefden, reeds langen tijd er naar 
streefde een ander en zekerder middel te vinden om de navigatie by 
mist goed mogclijk te maken. Dit middel werd ten slotte gevonden 
in de ondervvatergeluidssignalcn.

Fig. 1. Fig. 2.
Gewone klok. O.W.-signaalklok.

Reeds in 1826 werden door de natuurkundigen Colladon en Sturm 
vrij belangrijke proeven genomen op het meer ven Genève, met het 
doel den afstand te bepalen waarop het geluid onder water nog goed 
waarneembaar was. Zij gebruikten hierbij speciaal voor dit doel 
gebouwde klokken, die dour middel van een hamer werden aan
geslagen; de hoogte dezer klokken, die het gewone kerkklokken
model hadden, bedroeg ongeveer 700 ni/m., terwijl de diameter iets 
minder was dan de hoogte. De snelheid van het geluid onder ’water 
werd toen vastgesteld op 143,5 meter per secunde, terwijl de afstand 
waarop het nog . gehoord werd pl.m. 14 K.M. bedroeg. Bij latere 
proeven in 1838 werd met een klok van 500 K.G. een afstand 
beieikt van 35 K.M. T ot practische resultaten hebben deze proeven 
niet geleid.

In het laatst der vorige eeuw, te beginnen met de tachtiger jaren, 
werden in Engeland, Krankrijk en Amerika opitieüw pogingen in het 
werk gesteld om  een practisch bruikbare onderwaterseininrichting te 
vervaardigen. Als geluidgevcrs werden voornamelijk klokken gebruikt 
van den gewonen vorm en vervaardigd van klokkenbrons o f  staal, 
met een grondvorm van ongeveer 40'0 trillingen per sec. en die, ter 
verkrijging van een grnoten werkingsafstand, zwaar werden gehouden. 
Aanvankelijk stuitte men hierbij oip het bezwaar dat het hiermede 
opgewekte geluid gehoord werd als een korten slag. D it werd ver-

joorzaakt door den vorm van den klok: de dunne rand nh, die dc 
.grootste slingeringen maakt, werd in liet water te veel gedempt. Na 
(vele proefnemingen, die in de eerste plaats gericht waren op het 
|vinden van een klok.'die een toon gaf die beter te hooren was. d.w.z. 
'een toon liggende tusschen 800 en 1500 trillingen per sec., kwam 
‘ men tot den vorm  die af.gebeeld is in fig. 2. Uit vergelijking van 
Tig. 1 en 2 ziet men het onderscheid in 'vorm  tusschen een'gewonen 
en den onderwaterklok.

Bij- de 'verschillende proeven en later ook in de practijk is gebleken 
. dat het getuid zich , bet best voortpiant in water van. groote en gelijk
matige diepte. Ondiep water, zandbanken e.d., daarentegen belemmeren 
de voortplanting of heffen die onder bepaalde omstandigheden geheel 
op. Onder gunstige omstandigheden d.w.z. op water van een behoor-, 
lijke diepte"feri met een seininrichtlng die een normaal sterk geluid' 

-• geeft, kunnen tot op een afstand van 5 zeemijlen met goede ont
vangers seinen tusschen varende schepen gewisseld worden die goed 

, waarneembaar zijn en waarbij ook de richting, waaruit het geluid 
r komt, na eenige oefening tot op een streek na nauwkeurig is te 
ï bepalen.

Onder degenen die zich met proeven op dit gebied hebben bezig 
gehouden, moet als een der voornaamsten genoemd worden Banaré, 
een Fransch zeeofficier, die in zijn boek „Les Collisions en mer" 
den toeninaligen stand v.an de onderwaterseintechiiiek uitvoerig be
handelt. Aan hem komt de eer toe dc eerste practische miorofoon- 
ontvanger, waarmede met succes richtingsbepalingen werden uitge- 

. voerd, te bobben ■vervaardigd. In aansluiting hiermede .zijn door 
, de Amerikaansche Submarine Signal Co. de proeven voortgezet en 

voor de practijk dienstbaar gemaakt.

G E L Ü I D G E V E H S .

Aanvankelijk bezigde men als gever voor ondcrwatcrscïnen de 
klok van den vorm  als aangegeven in fig. 2, welke op vuurschepen, 
boeien o f  op vaste gestellen (fig. 3) vrij in het water wordt opge- 

' hangen. Bij toepassing aan boord van schepen worden de klokken 
geplaatst in een afzonderlijke tegen boord gebouwde ruimte, die 

; gevuld is met water. (Z ie fig. 13). De ijzeren scheidingswand, hier 
. de scheepshuid, laat, wanneer aan beide zijden water is, het geluid 

zonder veel verzwakking, door, zooals reeds bij de proeven van 
. Banaré is geconstateerd.

Waar deze seinen, zooals bijv. hij toepassing op lichtschepen, dienen 
' om bepaalde punten te verkennen, is het een eerste eisch dat het 
. afgegeven geluid steeds van de zelfde sterkte is en met regelmatige 
:• tusschenpoozen wordt afgegeven. De klok moet dus steeds met 

dezelfde kracht en regelmatig worden aangeslagen. Men bereikt _ dit 
door den klepel door middel van samengeperste lucht of electriciteit 
automatisch te bewegen en daarbij, te zorgen dat . hij, omniddellijk na 
■den slag, vrij kom t van het kloklichaam opdat het geluid niet gedempt 

; wordt. Een inrichting die volgens eerstgenoemde wijze werkt is 
■ weergegeven in fig. 4. De slag-van den-klepel wordt hier afgeleid 

van de beweging van een membraan dat door het plotseling toe
laten van samengeperste lucht steeds een zelfden stag maakt, welke 

| beweging middels een trekstang op den klepel wordt overgebracht.
* De stang, en hiermede de klepel, wordt dadelijk hierna door een sterke 

veer teruggetrokken, zoodat laatstgenoemde vrijkomt van de klok. 
D c toe- en af voer van de lucht naar en van dit membraan geschiedt 
door. een .klep. die op een hiilpmembraan is aangobracht. De regeling 
van dé slagen h'ceft plaats door het rad a dat door een uurwerk wordt 
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bewogen; op dit rad (bevinden zich nokken b welke middels hefboom <•' 
op de zuigerschnif tl werken. In den aangcgcvcn stand kan de lucht 
'die op het httlpmcmbraan gewerkt heeft door het pijpje e ontwijken. 
'In den anderen uitersten stand van de schuif d stroomt de sanien- 
geperste lucht uit het reservoir ƒ toe naar de ruimte onder hnlp- 
merbraan g  waardoor de klep i omhoog gedrukt d. i. geopend wordt.

D e lucht die langs leiding k wordt toegevoerd krijgt dan toegang 
tot de ruimte onder het hootdmembraan l; de hierdoor ontstane 
opwaartsche beweging wordt, zooals boven reeds is gezegd, op den 
klepel overgc'bracht.

Een. voorbeeld van een electrisch gedreven klok ziet men in fig. 5 
De klepel is hier bevestigd aan een schotelvormig magneetanker, dat 
bij bekrachtiging van den daarboven geplaatsten electromagneet wordt 
aangetrokken en aldus de vcreischte beweging aan den klepel geeft.

Fig. 4. Ondcrwaierklok werkende met 
stinuenge perste lucht.

punten in de nabijheid der kust b.v. bij vuurtorens. De clectrische 
stroom wordt dan toegevoerd langs een kabel, terwijl het mecha
nisme, dal de bekrachtiging van den electromagneet regelt, aan den 
wal kan worden geplaatst.

In den loop der tijden deed zich eveneens de behoefte gevoelen de 
ondenvaterklok aan te brengen op boeien, en wel in combinatie met 
licht- of brulboeien. In dat geval werkt de klok, welke zoo diep 
mogelijk onder de waterspiegel wordt aangebracht, door den invloed 
van den golfslag. Zooals men uit fig. 6 ziet is daartoe de boei van 
onder verlengd met een schacht, waarin izich een draaibare vleugel 
bevindt. Ilij het rijzen en dalen van /le boei, bij bewogen water, wordt 
op deze vleugel druk uitgroeiend, waardoor een veer wordt samen- 
gedrukt. Is tengevolge van dit samendrukken de snanntng van de 
veer groot genoeg dan doet deze den klepel tegen het lichaam van 
den klok aanslaan. Men verkrijgt hierdoor dat liet bij iederen slag 
opgewekte geluid nagenoeg even sterk is; het aantal slagen hangt 
evenwel af van den meer o f  minder krachtige,n golfslag. Een der
gelijke inrichting levert dus geen absoluut betrouwbare verkenning 
op. In 't algemeen kan men op minstens 2 slagen per minuut rekenen.

Tenslotte heeft men nog onderwaterklnkken die niet de hand worden 
bewogen; ook hierbij moet veelal een veer gespannen worden waar
door een aanslag van constante sterkte wordt verkregen; zulke 
klokken (fig. 7) vinden toepassing op tenders, bij haveningangen; en 
als noodklok op passagiersschepen. Een handklok van zeer eenvoudige 
constructie, welke door de Submarine Signal Co. is ontworpen voor 
reddingbooten e.d., /ie z.,g. „disctisklok” , is afgedeeld in fig. 8. Opdat 
het geluid niet gedempt zal worden door de touwen waaraan de klok 
wordt npgehangen. zijn deze bevestigd in den knooppinitencirkel van 
de schijf.

De bouw en inrichting der hierboven genoemde klokken laat slechts 
liet geven van een zeer beperkt aantal slagen per minuut toe. Om 
tegemoet te komen aan de vraag naar klokken die een grooter aantal 
seinen per minuut kruiden geven construeerde de Atlas-Werke toestellen 
volgens een electromagnetisch systeem. Men kon hiermede Morse- 
teekens seinen: een groot aantal slagen stelde een streep, een .gering 
aantal slagen een punt voor. De zelfde firma heeft ook geluidgevers 
vervaardigd volgens liet principe van luchtdrukhainers, de z.g.
..Rasselglocke". waarmede, zooals de naam aanduidt, een ratelend 
geluid van .willekeurigen duur werd opgewekt. Der,gelijke klokken 
zijn gedurende meerdere jaren op onderzeebooten van verschillende 
naties toegepast.

De amlenvaterklokken die bij iederen slag een sterk gedempte ge
luidsgolf van slechts korten duur konden afgeven voldeden slechts

I

Fig. 5. Electrisch gedreven ander- 
waterklok.

De klokken die niet samengeperste lucht werken vinden voor- zoolang de o.w.-signalen hoofdzakclijk gebruikt werden als .liulp-
namelijk toepassing op luchtschepen, waar men voor de sirenes toch middel hij de navigatie en slechts hij uitzondering als communicatie-
steeds over samengeperste lucht moet kunnen beschikken. Electrische middel.
aandrijving wordt o.a. toegepast bij klokken welke geplaatst zijn op Zoodra evenwel het wisselen van 'berichten tussdien schepen onder-



ling en tusschen schepen en den vasten wal oneer algemeen geeischt 
werd, deed zich de behoefte gevoelen aan een geluidgever die niet- 
gcdempte trillingen van willekeurigen duur kon uitzonden. Reeds in 
1881 werden door Perry in Londen proeven genomen met een water- 
sirene; Banaré gebruikte in 1888 als geluidgever een fluit, die met 
water onder druk werkte en die in een resonator w as ingebouwd  
en achter het schip werd gesleept. M et'd eze  inrichtingen, w aarm ede in 
lateren tijd opnieuw' proeven zijn genomen, o.a. in 1909  door de 
Submarine Signal Co. en in 1910 door de firma Neufeld end K th n k e, 
gelukte 'het evenwel niet goede resultaten te bereiken.

Betere uitkomsten werden verkregen met meimbraanizenders met 
electromagnetische opw ekking. Zoo bracht das Signal Gesellschaft te 
Kiel in de eerste jaren van den oorlog (1914— 1 915) een electro- 
magneetzender tot ontwikkeling die gedurende den oorlog  op nagenoeg 
alle Duitsche oorlogsschepen is toegepast. Hierbij werd het membraan  
of de geluidsplaat door een uit twee dee'en bestaand electro-m agneet- 
systeem in trilling gebracht, welke trillingen op het water werden  
overgebracht en voortgeplant, F ig . 9  geeft van deze inrichting een 
schematische voorstelling.

De 'beide magneten zijn m et elkaar verbonden door m iddel van 
de twee staven b en concentrisch daarom aangebrachte pijpen; hier
door wordt een elastische verbinding verkregen. W ord en  de spoelen 
van de magneten bekrachtigd dan zullen deze op elkaar een aantrek
kende werking uitoefenen: de magneten zullen elkaar w illen naderen. 
Verzwakt de elcctrische stroom dan zullen de magneten zich onder 
den invloed van het elastische tusscheivstuk weder van elkaar ver
wijderen. W ord t nu het magnetisch veld afwisselend versterkt en 
verzwakt door een in de spoelen gezonden stroom , dan ontstaat een 
serie slingeringen waarvan de frequentie afhankelijk is  van het aantal 
malen dat liet magnetisch veld zich wijzigt.

O m  een zoo krachtig mogelijke werking te krijgen w ordt de

F ig. 7. O nderw ater- 
klok voor bandgebruik.

Reeds eenige jaren voor de Signal Gesellschaft te K iel de boven
staande inrichting voltooide was door de Subm arine Signal Co., 
volgens het ontwerp en de plannen van Prof. A . R , F essm a m  een 
zeker werkende eleclrodynam ischc  m em braanzender geconstrueerd.

Bij dezen zender, de Fessenden-oscillator, worden de trillingen van 
het m em braan langs, electrodynainisohen w eg opgewekt. F ig . 10 geeft 
een doorsnede over den osqjllator.

F ig . 9 . Schem a van een electro- 
m agnetischen niem braansender.

F ig . 10. Fessenden- 
oscillator.

F ig. 6. Onderwaterklok 
aangebracht op boei.

frequentie van den w isselstroom , die de magneten opwekt, gelijk ge
maakt aan het trillingsgetal van het elastische verbindingsstuk, zoadat 
deze eikaars w erking versterken d.w.z. dat krachtiger trillingen ver
kregen worden welke een overeenkom stig sterker geluid afgeven.

D e koperen cilinder e is hier het deel dat in slingering wordt 
gebracht; deze cilinder bevindt zich in een zeer krachtig veld van 
de ringvorm ige m agneet a, welke bekrachtigd wordt door de spoelen b. 
H et veld van deze m agneet w ordt gesloten door" de ijzerkern c, die 
zich dus in den koperen cilinder bevin d t; m en vermijdt hierdoor 
uitlekken! van . de krachtlijnen en daardoor verzwakking van het 
magnetisch veld. Op de ijzerkern c  is een dniadwikkcling aangdbracht 
die op op d c .een c  helft m et en op de andere helft tegen izott gewon
den is. Zendt men nu door deze laatste w ikkeling een wisselstroom  
dan w ordt in den koperen cilinder, w elke een dikte van eenige milli
meters heeft, evenals zulks geschiedt bij een transformator, een 
w isselstroom  opgew ekt, w aarvan de BtroQhiaterkte meerdere honder
den. am père’« kan bedragen. D e geleider (de koperen cilinder) bevindt 
zich in een m agnetisch vekl van p lan . 10 .000  krachtlijnen per vlerk.
c .M . V olgen s de hoofdnet der electricitcit worden hierdoor krachten 
uitgeoefend op den stroom,geleider (w erking van magneten op ge
leiders), w elke aanmerkelijk grootcr zijn dan die welke bij oenen 
gewonen .e lectrom otor optreden. il>e cilinder, die slechts enkele kilo
gram m en w eegft, w ord t niet een kracht van eenige honderden kilo
gram m en duizend maal in de seconde heen en weer gedreven, w an
neer de frequentie van den gebruikten wisselstroom ±  100Ö is. De 
cilinder rest aan beide einden in geleidcrandcn, die bevestigd zijn op een 
stang f, w elke w eder geschroefd is in de memibrnaiiplaat g. Op deze 
wijze w orden de," op den. koperen cilinder uitgeoefende krachten over- 
ged ragen op liet m em braan, dut de aldus overgelbrachte elcctrische 
energie in den vorm  van geluid aan het water afgeeft.

(W ord t vervolgd.)

H E T  F L E T T N E R -R O E R  IN  DE B IN N E N V A A R T .
In W erft-R eed erei-H a fen  van 7 M e i 1924, blz. 169, schrijven de 

heeren J. W e is z  en R . T ü rk  over de sleepboot Oranje /  en het Rijn
schip O ranje J (1850  ton), die van een Flettner-roer zijn voorzien. 
Beide schepen zijn het eigendom  van de N .V . Brandstoffenhandel en 
Reederij te A m sterdam , een H ollandsche firm a dus, die den moed 
heeft gehad deze nieuwe uitvinding in de Rijnvaart toe te passen. 
W a t  literatuur om trent dit onderwerp betreft, noemen w ij: Das strom - 
hetiitigte R u der  in W erft-R eed erei-H a fen  van 22 A u gu stu s. 1922 : 
Plettner-R uder wnd Leitschaufel-Propeller  in het tijdschrift D er Rhetn 
van 25 N ovem ber 1922 en H e t Schip, blz. 251, jaargang 1922 en blz. 
123,. jaargang 1923, V oorts verw ijzen wij. naar bet Nationaal Tech
nisch Scheepvaartkundig Instituut en M useum , Haringvliet 68 te 
Rotterdam , alw aar een model is opgesteld.

U it de fo to ’s  en teekeningen in voornoem d nummer van W erft-  
R eederei-H afen  blijkt, dat het roer van  de sleepboot- bestaat uit drie 
roeren en dat van  het Rijnschip uit één roer m ét twee ter zijde staande 
balansroeren. D e  resultaten m et dit roer op den Bovenrijn schijnen 
gunstig gew eest te zijn. D e loodsen Panzei uit St. Goar en Napp uit 
Caub geven gunstige rapporten, ook om trent het varen door het Binger 
Loch. Natip zeg t: „E s jst noch nie dagewesen, dasz ein Schiff mit 
einem M ann am Steuer, durch das Binger-Loch gesteurt w urde".

W anneer dit systeem  meer toepassing in de Rijnvaart mocht vinden, 
dan zou daarmede de vrouw  aan het roer verdwijnen. D aar bovendien 
het stuurw ieltje en het geheele stuurgerei zeer klein en laag zijn, is 
dit ook van groot belang-bij het passeeren van bruggen, dus alweder 
een toekom stige hulp om  de stagnatie bij de M aasbruggen te Rotter
dam te verminderen, althans wanneer de brug over de Koningshaven  
boog genoeg w ordt gelegd.



C E D E R V A L L  P A T E N T  S C H R O E F A S -D IC H T IN G

Cedervall Patent (van F . R. Cedervall &  Sönèr Aktiebolaget, 
Gothenhurg, Zweden) is de naam van een der vete inrichtingen, die 
ten doel hebben de schroefassen van schepen tc laten loopen, zooals 
blanke stalen assen behooren te loopen, nl. in witmetalen bussen, 
gesmeerd met olie, in plaats van met bronzen voeringen op pokhout, 
gesmeerd met zeewater.

Hoewel 2/a der in 1923 in Nederland afgeleverde scheepsinstallatiën 
van deze schroefasdichting was voorzien, loopen de nieeningen over 
dit patent uiteen. Er zijn reederijen, die reeds tientallen van jaren op 
al hun schepen Cedervall Patent toepassen m et volledig succes en 
anderen willen er niets van weten. Daar het Cedervall Patent de 
bronzen voeringen om schroefassen en de bronzen bussen m et pok
hout overbodig maakt, is het begrijpelijk, dat -het weleens niet aan
bevolen wordt door firma’s die deze voeringen en bussen leveren, 
maar toch zijn er ook onder hen, die dit patent uit technische en 
economische overwegingen gaarne toepassen.

Doch afgezién van al deze sympathieën en antipathieën kunnen wij 
ons betreffende dit patent twee vragen stellen:

lo. is het economisch te verdedigen?
2o. wat zijn de technische voor- en nadeelen?

Inplaats van de twee bronzen voeringen om schroefas en reserve- 
schroefas, de bronzen scheenbus met pokhouten strippen, en de 
schroefas-werkbus, komen twee Cedervall dichtingsringen (1 buiten 
en 1 binnen), een gietijzeren scheenbus met witmetaal gevoerd en een 
paar kraantjes, pijpjes, manometer en handpompje voor toevoer van

slecht weer, zullen niet zoo gauw tot asbreuk leiden. O ok  is dan geen  
invreten van de schroefas door zeewater, galvanische w erking, enz. 
meer te duchten, terwijl een deugdelijke inspectie van de schroefas  
vereenvoudigd wordt. Alles komt dus tenslotte aan op een goede  
constructie van de oliedichtingsringen.

Fig. 2 geeft de inrichting weer, op ongeveer k> ware grootte, van  
het zoogenaamde „Ordinary” type Cedervall Patent, zooals het tot 
voor eenige jaren steeds werd toegepast. D e inrichting is zeer een
voudig, geheel in brons uitgevoerd, en bestaat uit een ring A , m et 
sterke bronzen spiraalvecren schuivend verpakt in den ring B . D e  
olic-afdichting wordt verkregen door de werkbussen W t  en W s  en het 
zuiver aanliggen van het loopvlak L  L  tegen de schroefnaaf.

Indien bij deze inrichting, vooral bij het dokken, de noodige zorg  
wordt besteed aan het verpakken der werkbussen en het zuiver houden  
van de loopvlakken op elkaar, zal een en ander goed voldoen. D o ch  die 
zorg laat dikwijls te wenschen over. D e eenige klacht tegen het 
Cedervall Patent, welke dan ook weleens vernomen w ordt, eh vo l
komen terecht, is te hoog olieverbruik.

Behalve door de zooeven genoemde oorzaak kan het olieverlies. ook  
ontstaan door onvoldoende spanning van dc spiraalveeren. D e ze  on vol
doende spanning kan hare oorzaak vinden in het grooter w orden van  
den afstand C door de uitzetting van lange schroefasleidingen. D it  
verschil kan 10 b. 12 m m  bedragen. H oew el de bronzen spiraalveeren  
van een zeer speciaal materiaal gemaakt zijn en zoo lang m ogelijk  
gehouden, kan een dergelijk verschil niet opgenomen w orden. V oorts  
werkt de middelpuntvliedende kracht mede om de eenmaal lekkende
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olie naar den schroefaskoker. Neemt men nu den prijs voor twee 
..Selfadjusting” type Cedervall dichtingsringen voor een 1 6 ”  schroefas  
aan op ƒ  2000, dan is de besparing niet onaanzienlijk, nl. circa ƒ  1000. 
Past men alleen aan de buitenzijde het Cedervall Patent toe en blijft 
aan de binnenzijde de werkbus bestaan, dan worclt die besparing veel 
grooter, D it wat de aanschaffing betreft. In het bedrijf kom t tegen
over het belangrijke wrijvingsverlies in werkbus en met zeewater 
gesmeerde scheenbus een weinig olieverbruik, zoodat aangenomen kan 
worden, dat dus ook in het bedrijf het Cedervall Patent economisch  
sterk staat. % .

Fig. 1 geeft een Beeld van den geheclen schroefaskoker. D o or bet 
aanbrengen van een oliedichtenden Cedervall-ring tusschen schroefnaaf 
en kokermoer, en aan de binnenzijde de schroefaswerkbus eveneens te 
vervangen door een Ccdervall-dichtingsring, wordt de schroefaskoker 
herschapen in een oliereservoir. Zooals hiervoor reeds aangegeven, kan 
de werkbus aan de binnenzijde behouden blijven. Met het oog op het 
inloopen van de schroefas ter plaatse van de werkbus (hetgeen op 
wrijving wijst) en het lastig dicht houden van deze werkbus schijnt 
een Cedervall-ring beter.

Technisch is er alles voor te zeggen, althans indien de oliedichtings
ringen voldoen, een einde te maken aan het toepassen van bronzen  
voeringen en pokhoutbussen.

Een stalen as kan niet beter loopen dan in een witmetalen bus, 
rijkelijk met olie gesmeerd. Het wrijvingsverlies, en als direct gevolg  
daarvan de slijtage, zijn daarbij tot een minimum beperkt. D e as kan 
zuiver passend gedraaid worden in de bussen en blijft zuiver loopen. 
De trillingen, welke optreden bij het breken van schroefbladen of bij

olie naar buiten te werken. Bij snelloopende assen wordt het dicht
houden van de „O rdinary” type Cedervall-ring dan ook steeds m eer  
afhankelijk van allerlei kleinigheden. E n  het zijn juist deze kleinigheden, 
die teleurstellend werken. D e  Cedervall „Selfadjusting” tyjie dichtings- 
ring (zie . fig. 3) is dan ook een belangrijke stap voorw aarts, om dat 
aan alle bovengenoemde nadeelen een eind gemaakt is. Bij d it type is 
de eigenlijke afdichtingsring A  verschuifbaar verpakt m et één w erk 
bus W  op de bronzen dus B , welke op de schroefnaaf bevestigd is. 
Ring A  wordt door een paar uitstekende pennen van bus B  (op teeke- 
ning niet zichtbaar) medegenomen, terwijl de gearceerde ringen C ■ 
en D stil staan en tegen de schroefaskoker-moer bevestigd zijn. O m  
ring A  steeds op het dichtingsvlak L  L  aangedrukt te houden, dient 
de eveneens stilstaande ring E  met de spiraal veertjes, terw ijl boven
dien de oliedruk op de volle oppervlakte van ring A  werkt.

Gaan wij nu eens na, welke de verbeteringen zijn, die door het 
„Selfadjusting” type zijn gebracht, dan krijgen w ij:.

a. De zorg voor het zuiver vlakken van het dichtingsvlak L, L  (zie  
ook fig. 2) is nu vervallen, daar dit eens en voor al aan de 
fabriek gebeprt.

b. Het aantal werkbüssen is tot 1 gereduceerd en deze we'rkbus is 
gemakkelijk van buiten af te verpakken. D e vroeger vereischte zorg  
is hierbij zeer verminderd.

l. De bronzen bus B, dus ook schroef en schroefas, kunnen eenige 
■ Eng. duimen ■ heen en weer schuiven, zonder dat daarbij de span

ning der spiraalveeren beïnvloed wordt. D e zorg om den ju isten  
afstand C (zie fig. 2) bij te houden is dus vervallen.



d. De olie, die langs het loopvlak L  L naar buiten wil komen, wordt 
niet zooals bij het „Ordinary”  type door de middelpuntvliedende

Fig. 2.

kracht geholpen, maar tegengewerkt. Het is dan ook in de praktijk 
gebleken, dat de olie zeer moeilijk op het loopvlak L  L  komt, 
zoodat aanvankelijk abnormale slijtage daar het gevolg van werd. 
M.a.w. het „Selfadjusting” type lekte heelemaal niet meer en
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speciale voorzorgen moesten genomen worden teneinde op het 
loopvlak de noodige smeerolie te brengen.

. Rest nog de wijze waarop de olie naar den schroefaskoker toegevoerd 
dient te worden. IJit de beschouwingen over het „Ordinary” type

volgt wel, dat men bij dit type het lekken van olie niet behoeft te, 
bevorderen door een voortdurenden oliedruk in den schroefaskoker 
te onderhouden. Een vleugelpompje, zuigende uit een olie-emmer en 
persende naar den schroefaskoker, is voldoende. Eens per wacht doet

” S E L F A D J  U S T  !N G ”  T  Y P E  .

Fig. 4. Fig. 5.



men v o o r z ic h t ig  een paar slagen aan dit pom pje; loopt dan de olie
druk, die d o o r  middel van een manometer controleerbaar moet zijn, 
niet a b n o r m a a l vlug af, dan is dit een bewijs, dat een en ander in
c.rde is. D r u k  van het buitenboordswater en spiraalveeren zorgen voor 
het goede a a n lig g e n  van den dichtingsring op het loopvlak. Fig. 4  geeft 
deze in r ic h tin g  weer. Tevens is door een paar driewegskranen de
m ogelijkheid geopend om den schroefaskoker leeg te zuigen en de
olie te p e r s e n  naar een tankje, hetgeen bij groote kokers wel gem ak
kelijk is.

Bij het „ S e lfa d ju s t in g ” type echter is het beter een gestadigen olie- 
overdruk in  d e n  koker te onderhouden. Een zeer geschikte inrichting 
daarvoor is w eergegeven  in fig. 5.

Iiierhij z a l  d e  olie-overdm k ongeacht den diepgang van het schip, 
vrijwel c o n s ta n t  blijven, daar het waterniveau in de luchttank maar 
zeer w ein ig  varieert. D e buitenboordsdruk, heerschende ter hoogte
van dit n iv e a u , wordt door de lucht onveranderd overgebracht op het
olie-niveau i n  het gesloten olie-tankje, zoodat tenslotte de overdruk 
van de olie  o n g e v e e r  gelijk zal zijn aan het verschil in hoogte tusschen 
water- en o lie n iv e a u . V oor den zeer varieerenden diepgang bij onder- 
zeebooten e n  voor groote vrachtschepen is deze inrichting dus wel 
aan te b e v e le n . Bij kleinere installation wordt het olietankje open 
gelaten en c i r c a  2  Epg. voet boven de waterlijn geplaatst.

N IE U W E  SCH EPEN
N a a m  v a n  ih iet s c h ip : „Swiarteruhionjdrt” .

B o u w m e e s te r ;  Nederlandsche Scheepsbouw M ij. te Amsterdam . 
Reederij; K o n in k lijk e  Paketvaart M ij. te Amsterdam . 
B ouw jaar: 1 9 2 4 .
Boort van s c h i p :  passagiers- en vrachtstoomschip.

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

Lengte t n s s c h e n  de loodlijnen: 383 ’— 6 ” .
Breedte ( m l d .)  op het grootspant: 49 ’— 2 ” .
H olte (m ld .)  i n  de zijde: 29'— 6 ” tot awningdek, 3 7 ’— 3 ” tot tentdek. 
Diepgang g e la d e n :  22 '— 73/8” .
Uitwatering i n  den zom er: 2210 m m .
W a te rv er p la a ts in g :  8950 m 3.
K lasse: B u r e a u  Veritas f  1 3 /3  L .
L a a d v e r m o g e n :  In  tonnen van 1000 kg op het zomeruitvvaterings- 

m erk: 5 3 6 7 .
Aantal r u i m e n :  vier, en reservebunker.
Aantal l ie r e n :  acht stoom lieren, drie stoomdekkranen. 
B r u to -to n n en m a a t: 4661 reg. ton.
N etto -to n n en rn a a t: 2815 reg. ton.

*4
M a c h i n e ,  s Ko  o m  k e t e l s ,  m o t o r e n  e n z

M ak er: W e r k s p o o r  Amsterdam .
Soort van m a c h i n e :  triple expansie.
Aantal c i l i n d e r s :  drie.
H o o fd a fm e tin g e n  der cilinders: 2 8 ” , 47 ,2” , . 7 7 ” .
Slag der m a c h i n e :  54”.
In dicatew  v e r m o g e n :  3150 paardekrachten.
Proeftocht s n e l h e i d :  12,25 knoop.
Aantal s t o o m k e t e l s :  vier.
Soort van s t o o m k e t e l s :  Babcok & W ilc o x  waterpijp.
Verw arm end op p ervla k  van eiken ketel: 2800  ft2.
Stoom druk: 1 8 0  lbs.

40 p a ssa g ie rs  le  en 2e klas.

Verder in g e r ic h t  voor dekpassagiers en het vervoer van vee.

N a a m  v a n  h e t  s c h i p : , J u l j e t a ” .

Bouw m eester: Nederlandsche Scheepsbouw M ij. te A m sterdam . 
Reederij: Cura^aosche Scheepvaart M ij. te W illem stad (C uragao). 
Bouwjaar 1924.
S oort van schip: dubbelschroef-tankstoomschip.

H o o f d a f  m e t i n g e n ;
Lengte tnsschen de loodlijnen; 3 05 ’— 0” .
Breedte (mld.) op het grootspant: 50’— 0” .
H olte  (mld.) in de zijde: 15'— 0 ” .
Diepgang geladen: 11 ’— 1M'” op zomeruitwatering.
Uitwatering in den zom er: 4 ’— 2 ” . 
iVaterverplaatsing: 3988 ton (1016 kg).
K lasse: Lloyds (Millarsysteem ) 100 A  1 f .
Laadvermogen: In tonnen van 1000 kg op het zom eruitw aterings- 

m erk : 2348.
Aantal ruimen: 11.
Aantal lieren: 2.
Bruto-tonnenm aat: 2746.04 reg. ton.
Netto-tonnem naat:  1516.88 reg. ton.

M a c h i n e ,  s t o o m k e t e l s ,  m o t o r e n  e n z .
M ak er: Werkspoor, Amsterdam.
Soort van. machine: twee triple expansie stoommachines.
Aantal cilinders: 6.
Hoofdafmetingen der cilinders: 1 2 % ” X 2 0 K ” X 3 3 7/b” .
Slag der machine: 2 4 % ".
fndicateur verm ogen : 1650 paardekrachten.
Proeftocht snelheid: 10.65.
Aantal stoom ketels: twee.
S oort van stoom ketels: enkele Schotsche.
Stoom druk: 180 lbs.

N a a m  v a n  h e t  s c h ip : „ M a r t i n a ” .

Bouw m eester: Rotterdamsche Droogdok Maatschappij te R otterdam . 
Rèederij: Curagaosche Scheepvaart M ij. te W illem stad (C uragao). 
B ouw jaar: 1924.
Soort van schip: dubbelschroef-tankstoomschip. 

f l o o f d a f  m e t i n g e n ;
Lengte tnsschen de loodlijnen: 3 0 5 ’— 0 ".
G rootste breedte: 50 ’— 0 ” .
H olte (mld.) in de sijde: 15 ’— 0 ” .
Diepgang geladen: 11 ’— 114” . .
K lasse: Lloyds Register f  100 A  1 „with freeboard carrying petroleum  

in bulk” .
Laadvermogen: op het zomeruitwateringsmerk: 2320 ton van 1 0 1 6  kg. 
Aantal ruimen: 5 groote middentanks, 5 zijtanks voor lading en 1 tank 

voor stookolie.’
B m lo-lonnenm aat: 2698 reg. ton.

M a c h i n e ,  s t o o m k e t e l s ,  m o t o r e n  e n z .
M a k er: Rotterdamsche Droogdok Maatschappij.
Soort i<an machines: triple expansie.
Aantal cilinders: 2  X  1 2 % ” X 2 0 X " X 3 4 ” .
Slag der machine: 2414” .
fndicateur verm ogen : 1500 paardekrachten per twee machines. 
Proeftocht snelheid: 10 /4  knoop.
Aantal stoom ketels: twee.
S oort van stoom ketels: Schotsche vlampijpen, werkende onder gefor- 

ceerden trek.
Verwarmend oppervlak van eiken ketel: 2100 vierk. voet.
Stoom druk: 180 lbs. per vierk. duim.

MOTORSCHIP „H E N R Y  FORD II”
D e  bekende Ford M otor Co. te Detroit is op 1 M aart j.1. m et de 

tewaterlating van het motorschip H en ry Ford  f f  van de w erf van  de 
American Shipbuilding Co. ook reeder geworden. H et schip is speciaal 
gebouwd voor de ijzererts-, steenkolen- en kooks-vaart op de A m eri- 
kaansche Meren en heeft het bekende lange model, m et m achine  
achterin, dwarsche luiken, een bak voorop, waarop tevens de stuurbrug- 
en de officierenverblijven zijn aangebracht. Lengte (o.a.) =  6 1 1 ’— 0 ” ; 
lengte (1.1.) =  590 ’-— 0 ” ; breedte (m ld.) =  6 2 ’— 0 ” ; holte (m ld .)  =
32'— 0 ”. Tilling van het vlak - 3 ” . Kimstraal =  2 ’— 3 ” . H e t  spant
valt op het dek 12” naar binnen. D e  dekrondte op 60 ’ breedte bedraagt 
1'5” . Klasse Lloyds Register. D e hoofdmachine bestaat uit een  3000  
P .K . Sun-Doxford 2 takt enkelwerkende 4 cilinder motor. D iam eter  
cilinders —  2314” en slag —  91” . Deze motoren zijn gebou w d  door 
de Sun Shipbuilding & D ry  D oek Co. te Chester, die iicens-houders 
vjhn W illiam  D oxford & Sons Ltd . zijn.

D e  Marine Revieiv , Mei 1924, blz. 177, geeft aardige teekeningen  
en meerdere details van dit schip.

D e  H enry Ford I  is een zusterschip en wordt gebouwd d oo r de
(jfreat Lakes Engineering W ork s.



HET „DUCKET”-VERKEERSSYSTEEM
Het nieuwe mechanische verkeersmiddel (door mij „Ducket” ge

doopt, teneinde een woord te verschaffen, dat door Nederlanders 
zoowel als buitenlanders gemakkelijk zonder fouten gespeld en uit
gesproken kan worden) heeft in de eerste plaats tot doel de oplossing 
van het oeververbindingsvraagstuk, in het bijzonder op plaatsen met 
druk scheepvaartverkeer. De afbeelding vertoont de maquette, welke 
gemaakt is volgens een project, waarbij aangenomen is een breedte 
van 250 m voor het vaarwater en een breedte van 100 m bij een 
diepte van 13 m voor de vaargeul, en het vaarwater is hier voor
gesteld in doorsnede. De doorsnede loopt verticaal over één der zes 
trajecten, welke gezamenlijk met tunnelcomplex uitmaken en waarvan 
4 mechanisch en 2 voor vrij verkeer zijn ingericht. Het op de maquette 
zichtbare traject is één der z.g. mechanische en men ziet daarin het 
voertuig, dat het oeververkeer bewerkstelligt; dit voertuig, „liftwagen” 
genoemd omdat het zoowel de functie van lift als van wagen vervult, 
beweegt zich onder het vaarwater door met hehtilp van zeer steile 
aanloophellingen. Bij het weergegeven ontwerp bedraagt de helling 
hier 1 : 6 en in deze groote stijging ligt één der voornaamste punten, 
welke de beteekenis van het systeem bepalen. Door den grooten 
hellingshoek nl. wordt de bouwlengte van het geheel zeer kort err 
daarmede het benoodigde aanlegkapitaal, alsmede de benoodigde plaats
ruimte, gering. Daar voor het doorloopen van het traject slechts weinig 
tijd noodig is, zal zoodoende ook de verkeerscapaciteit groot zijn.

complex is het ontwerp van twee z.g. vrije tunnels aan weerszijden 
der mechanische trajecten. Met het oog op de geringere hoogte, welke 
de vrije trajecten kunnen hebben, bedraagt de helling hier slechts 1 : 8, 
en het is de bedoeling deze trajecten alleen te benutten voor het ver
keer van personenauto’s en wielrijders, in één richting.

Indien de helling bij deze vrije trajecten nog flauwer gemaakt zou 
kunnen worden dan 1 : 8, zou Ook het tramverkeer daarvan gebruik 
kunnen maken, doch in het onderhavige ontwerp is aangenomen, dat 
de liftwagens zijn geconstrueerd tot het opnemen van een trammotor- 
wagen met bijwagen, teneinde steile hellingen te kunnen toepassen en 
zoodoende de totale bouwlengte te kunnen bekorten. Waar men moet 
rekenen op een flauwere baggertalud, zooals b.v. te Rotterdam, kan het 
tanleggen van flauwere hellingen, b.v. 1 : 1 0  economisch zijn, zoodot dan 
de trams vrij kunnen rijden.

De beweging der liftwagens is zoowel ontworpen met de bewegings- 
inrichting aan de wagens zelf als met behulp van een kabelsysteem, 
waarbij de bewegingsinrichting zich aan één der uiteinden bevindt. 
Het eerste systeem zou bij voorkeur daar toegepast kunnen worden, 
waar men met minde steile hellingen, b.v. 1 : 8 4 1 : 10 te doen heeft.

De kwestie der vervaardiging is een onderwerp, dat verschillende 
aspecten biedt, naar gelang de plaats waar de aanleg van het systeem 
in overweging wordt genomen. In het algemeen zal een economische 
wijze van bouw daarin bestaan, dat de tunnel, hetzij in zijn geheel,

Maquette van het „D m k et ’-verkeerssysteem.

De mogelijkheid van de toepassing van zoodanig steile hellingen 
wordt gevonden door de speciale constructie der liftwagens en de 
railbanen daarvoor. Een en ander is nl. zoodanig gebouwd, dat het 
voertuig, nadat het vertrokken is, over het geheele traject den ongeveer 
horizontalen stand behoudt. De wielen zijn aan eene zijde pnderaan 
en aan de andere zijde bovenaan aangebracht, en loopen op 4 rail
banen, elke twee in een verschillend verticaal vlak en met verschillende 
hoogte-afstanden naar gelang de plaats in het traject.

De verhoudingen van het geheel zijn in de eerste plaats bepaald naar 
de tegenwoordige eischen der scheepvaart, zooals die zich voordoen in 
de Amsterdamsche haven ter hoogte van het meest drukke oever
verkeer; voor plaatsen, waar met hoogere eischen rekening gehouden 
moet worden, b.v. daar waar men op een geuldiepte van 15 m en 
groote waterstandsverschillen zou moeten rekenen, worden de aanloop
hellingen natuurlijk langer en zou de totale lengte van het werk, welke 
in het onderhavige project circa 400 M. bedraagt, eveneens langer 
worden. Ter bescherming van den tunnel tegen aanvaringen wordt de 
vaargeul begrensd door steile taluds, welke als zuchten grond zijn 
gedacht (met rijswerk of dergelijke) om het uit den koers geraakte 
schip tegen beschadiging te vrijwaren.

De liftwagens als ontworpen hebben een lengte van ongeveer 22 m 
bij 5.20 m breedte en 4 m hoogte inwendig, terwijl het draagvermogen 
omstreeks 40 ton zou bedragen. De snelheid, welke de wagens aan
nemen, en daarmede de versnellingsverhouding, kan worden geregeld 
door middel van vliegwielen, te montceren op de assen der electro- 
motoren, die de beweging der wagens ondersteunen.

Met deze ondersteuning wordt bedoeld de compenseering der arbeids- 
verliezen door wrijving en luchtweerstand, welke optreden gedurende 
het doorloopen van het traject. De eigenlijke beweging immers 
geschiedt in hoofdzaak als gevolg van het gewicht der voertuigen met 
inhoud. Dit geldt zoowel voor de dalende helling als het horizontale 
en het opgaande gedeelte. De aard van het traject en de afwezigheid 
van kruisingen, wissels en horizontale bochten, maken voor de onder
steuning der assen de toepassing van rol- of kogellagers gemakkelijk. 
Hierdoor zijn de wrijvingsweerstanden gering en kan men voor het 
bedrijf met zeer matige energiehoeveelheden volstaan.

Als meest gunstige snelheid voor den liftwagen in het midden
gedeelte (de maximumsnelheid) zal, naar het inzicht van den ontwer
per, omstreeks 12 a 14 m per seconde kunnen gelden. Bij deze snelheid 
zal het traject in omstreeks 40 tot 50 seconden zijn doorgeloopen, 
waarbij de frequentie der voertuigen omstreeks 24— 30 enkele ritten per 
uur kan bedragen.

Van groot belang voor de .bepaling van de capaciteit van het

hetzij in secties wordt neergelaten in een vooraf uitgebaggerde sleuf. 
Overigens zal ook het pneumatische caissonsysteem alsmede de vries - 
methode of het bouwen in de droge binnen damwanden in aanmerking 
kunnen komen. Ook het vraagstuk der fundeering is. voor een groot deel 
afhankelijk van plaatselijke verhoudingen.

Waar in verband met den betrekkelijk geringen omvang van het 
bouwwerk de aanlegkosten en de daaraan verbonden kosten van rente 
en afschrijving niet bijzonder hoog zijn, zou het systeem tegen andere 
en bekende oplossingen van het vraagstuk, met succes kunnen con- 
curreeren. Voorwaarde is daarbij natuurlijk, dat ook de kwestie der 
overige bedrijfskosten geen al te ongunstige verhoudingen vertoonen.

In verband hiermede is het van belang, er op te wijzen, dat voor het 
bedrijf niet veel personeel noodig is. De inwendige bediening van 
eiken liftwagen geschiedt door slechts één man, in tegenstelling met een 
gewoon liftensysteem, waarbij men een man noodig heeft zoowel in de 
dalende als in de stijgende trajecten. In vergelijking met ponten is de 
personeelbesparing zeer groot, daar men per vaartuig minstens drie 
a vier man noodig heeft, en de vervoercapaciteit per vaartuig ongeveer 
de helft bedraagt van die van een liftwagen bij ongeveer gelijke 
doorvaartbreedte. De kosten van energie leggen wegens het geringe 
krachtverbruik al zeer weinig gewicht in de schaal, terwijl ook de 
onderhoudskosten niet hoog zijn. Ten opzichte van dit laatste mag er 
op gewezen worden, dat bij het intreden van lekkage veel minder hinder 
ontstaat dan in een langen tunnel, aangezien het water door de steile 
beloopen snel naar het laagste punt daalt, terwijl het voor het verkeer 
niet hinderlijk is, indien daar een laag water van enkele dm zou blijven 
staan.

Voor de scheepvaart is het systeem verder van groote beteekenis, 
doordat uitbreiding ten dienste van het oeververkeer practisch ad 
libitum' mogelijk is, zonder dat de scheepvaart hinder ondervindt, en 
inderdaad zal door de ontwikkeling van dit systeem de vaart in de 
havens worden vergemakkelijkt. Immers, doordat wij hier te doen heb
ben met een zuivere oeververbinding (wel te onderscheiden van tunnels 
en brpggen voor het afstandsverkeer), bezitten wij in het Ducket- 
systeem een middel om de ponten, die zooveel last veroorzaken, inder
daad te kunnen afschaffen, hetgeen niet het geval is bij lange tunnels 
en hooge bruggen, die onderling op groote afstanden van elkaar ge
legen punten aan weerszijden van het vaarwater verbinden, doch 
waarbij, zooals in de praktijk gebleken is, in drukke vaarwaters toch 
steeds het bedrijf van een groot aantal veerponten noodig is om het 
verkeer tusschen de onmiddellijke omstreken der beide oevers te 
onderhouden.

S. SNUYFF.



D E  V R A C H T E N M A R K T

De algemeène stemming der vrachtenmarkt gaf sedert ons vorig 
overzicht getuigenis van verdere verflauwing. De vraag naar scheeps- 
ruimte voor thuis vracht en nam nog merkbaar af. Het gevolg hiervan 
werd, dat allerwege het aanbod van ruimte de behoefte ging over
treffen en koersen dientengevolge verder terugliepen, De geringe vraag 
naar graan voor Europa en het groot aantal onverkochte stoomende 
ladingen dreigen den tegenwoordigen toestand voorloopig te besten
digen. In ’t bijzonder zal dit het geval zijn met de graanvaart van de 
Plata-Rivier, werwaarts een aanzienlijke ballasttonnage onderweg is, 
die zich er zal gaan voegen bij de tonnage welke nu reeds op bevrach
ting ligt te wachten. Onder deze omstandigheid zien reeders in de 
nabije toekomst geen kans op verbetering en toonen zij zich geneigd 
tot het doen van concessies.

Van de verschillende hoofdmarkten konden de Öostersche zich beter 
handhaven dan de westelijke. Althans gaf het Nabije Oosten weder 
meer gelegenheid tot bevrachting. Van Bombay en Kurrachee naar 
Ver. Kon./Cont. werden verscheidene booten uit de markt genomen 
ad 26/- op d.w. voor Juni/Juli laden. Van de rijsthavens naar Europa 
ging niets om. Echter werden afsluitingen gerapporteerd van Rangoon 
naar Japan (twee losh.) ad 17/-. Voorts kwam er vraag naar ruimte 
voor rijst naar Australië. Voor phosphaat van Christmas Island naar 
Denemarken (2 h.) werd afgesloten ad 32/6, Juli laden. Java was 
kalm voor suiker. Naar de Midd. Zee/Ver. Kon./Cont. kon Juni/Juli- 
ruimte worden geplaatst ad 31/3. Van Australië ging voor graan heel 
weinig om, hoewel er toch iets meer belangstelling kwam voor ruimte. 
Van de Zuidelijke havens naar Midd. Zee/Ver. Kon./Cont., Juni/Juli 
laden, werd afgesloten ad 32/6. Voor kolen van Newcastle, N .Z.W . 
naar Macassar en Java werd 12/-, Juni verscheping, betaald.

Afladers van Zuid-Afrikaansche Mais toonen tot dusver geen be
langstelling voor ruimte. Indien, schrijft men, de huidige mededeelingen 
betreffende de oogst vooruitzichten tot maatstaf mogen dienen, dan 
kunnen reeders van dezen oogst in het komende seizoen niet veel ver
wachten.

De La Plata-markt was, zooals boven gemeld, flauwer gestemd. 
Van Bahia Blanca naar Ver. Kon./Cont. kwamen voor Juni laden af
sluitingen voor groote booten tot stand van 26/3 tot 26/6, van Buenos 
Ayres of La Plata voor middelmatige booten ad 25/6, van San Lorenzo 
voor Juli laden ad 27/6. Er zouden teekenen zijn voor opleving in de 
vraag naar ruimte in de volgende maand.

De Noord-Pacific was kalm. Bij voldoende vraag kan de graanoogst- 
in het komende seizoen echter zeer belangrijk worden. De tarwe-oogst 
in het Alberta-district bedroeg in het afgeloopen jaar 166.834.000 
bushels, tegen 64-976.000 bush. in het voorgaande jaar. Dat was meer 
dan de laadinrichtingen der haven van Vancouver konden verwerken, 
niettegenstaande de elevators dag en nacht in beweging werden ge
houden. Men vertrouwt echter dat de verladingen binnenkort met den 
vereischte spoed zullen kunnen plaats hebben. Naar gemeld wordt, zal 
de elevator-capaciteit in het a.s. seizoen 5.500.000 bush. bedragexi. 
Volgens de havenautoriteiten zullen in het seizoen 100 millioen bushels 
kunnen worden verwerkt. 13 booten zullen tegelijk kunnen laden. V oor 
Juni laden werd afgesloten naar Ver. Kon./Cont. ad 32/6.

De Zuid-Paeific salpeterhavens waren eveneens kalm gestemd. Er 
werd ruimte gevraagd ad 31/6 naar Antwerpen/Rotterdam/Hamburg, 
Optie Oostzee 2/6 extra, Juli/Aug. verscheping.

De Noord-Amerikaansche graanvrachten waren loom. Van de 
Northern Range werd ruimte opgenomen ad 21 34 c. naar Griekenland, 
prompt. Genoteerd werd naar Antwerpen/Hamburg 13% c., naar W est- 
Italië 17K c. per 100 lb. Van Montreal werd bevracht ad 3/4/4 per qr. 
naar Atwerpen, 21 c. naar Denemarken, 22 c. naar Zweden, 21 c. naar 
Griekenland en 20 c. per 100 lb. naar West-Italië. De beschikbare 
ruimte op de St. Lawrence moet meer dan voldoende zijn. V oor koleti 
van Virginië gold 3.40 doll. naar West-Italië, 3.60 doll. naar Rio 
Janeiro en 3.80 doll. naar de lagere La Plata-havens, prompt. Cuba 
toonde tamelijke belangstelling voor ruimte voor suiker. Afgesloten 
werd naar Ver. Kon./Bordeaux/Amsterdam ad 22/6, Juni canc.

De Zwarte Zee was lusteloos. Voor Juli/Aug. laden naar het Cont. 
werd afgesloten ad 12/9, met optie Ver. Kon. 6 d. extra. Betreffende 
de graanvaart van den Donau wordt uit Galatz gemeld, dat alle aan
dacht er gevestigd is op den nieuwen oogst, die er dooreengenomen 
goed voorstaat. In Bessarabië zou meer regen gewenscht zijn. De 
behoefte aan ruimte werd gedekt door de geregelde lijnbooten. Op 
aanlegtermen werd afgesloten naar twee havens Continent ad 19/-, 
op chartertermen naar Ver. Kon./Cont. ad 18/6 a 19/- prompt. V oor 
prompte ruimte voor erts van Pots naar Rotterdam of Vlaardingen 
werd 15/3 betaald.

Bevrachtingszaken voor erts van de Midd. Zee en de Noord- 
Spaansche havens hadden weinig te beteekenen. Afgesloten werd o.a, 
van Bona naar Rotterdam ad 5/9, van Huelva naar idem ad 6/6 a 6/9. 
Ertsvrachten van Narvik naar Emden en Rotterdam werden afgesloten 
ad 4.50 a 4.70 kronen.

DE K O LE N V A A R T
Voor uitgaande kolenladingen viel af en toe wel iets meer vraag 

naar ruimte waar te nemen, doch door groot aanbod van tonnages 
konden koersen zich niet of nauwelijks handhaven. Naar de nabije 
Continentale havens laat de kolenvaart zich in de nabije toekomst iets 
beter aanzien. Naar de Midd. Zee ging nogal iets om; des te minder 
echter naar de Öostersche havens. Voor verschepingen naar de trans
atlantische kolenstations, alsmede. naar Zuid-Amerika, bestond tame
lijke vraag; zeer weinig echter voor ladingen naar de Ver. Staten en 
Canada.

De tot stand gekomen loonovereenkomst in het mijnbedrijf, geldend 
van 1 Mei 1924 tot 1 Mei 1925, zal, naar gemeld wordt, de productie
prijzen der kolen dooreengenomen niet van beteekenis verhoogen. 
Echter loopen de beöordeelingen dienaangaande nogal uiteen. Voor 
de beste mijnen zou de verhooging slechts enkele, pence, voor de 
armere ca. 1/- per ton bedragen. Volgens een andere meening echter 
moet de stijging der productiekosten van de South Wales-mijnen 
geschat worden op 1/4 a 1/6 per ton. In elk geval zullen de Engelsche 
kolenexporteurs in nog moeilijker verhouding tegenover het buitenland 
komen te staan. Geen wonder dan ook dat men in Engeland het ver
loop der onderhandelingen in het Ruhrgebied met belangstelling heeft 
gevolgd. De voorwaarden, waarop aldaar het werk werd hervat, zullen, 
schrijft men van Engelsche zijde, dan ook ongunstige gevolgen hebben 
voor den Engelschen export. Tmmers, tot Maart 1925 zullen de werk
uren in de Ruhrmijnen zijn 8 uren onder- en 9 uren bovengronds in 
plaats van resp. 7 en 8 uren, zooals door de stakers geëischt werd. 
In de Ruhrmijnen wordt voortaan dus een uur langer gewerkt dan in 
1922 en in' 1923 en ook een uur langer dan in de Britsche mijnen, 
terwijl bovendien de Duïtsche loonen lager zijn dan de Engelsche. De 
kolenproductie in -het Ruhrgebied zal vrijwat grooter worden dan het 
geval was in het afgeloopen jaar. Duitschland zal zijn eigen behoeften 
kunnen dekken, aan de reparatie-leveringen kunnen voldoen en boven
dien een surplus beschikbaar hebben voor export. De vraag naar 
Britsche kolen voor Duitschland zal aanmerkelijk verminderen, terwijl 
door de goedkoopere productie in het Ruhrgebied ook het Continent 
meer van daar zal gaan betrekken. Ook Amerika komt tegenover 
Engeland in een betere positie en zal in verband met zijn groot surplus 
niet nalaten hiervan partij te trekken. Zuid-Amerika is in. de Ver. 
Staten druk voor kolen in de markt, niettegenstaande de betrekkelijk 
lage vrachten van South Wales. Naar de Midd. Zee weten de Ameri- 
kaansche exporteurs goedkooper te leveren dan de Engelsche. Als 
voorbeeld diene dat Pocahontas-kolen.in West-Italië geleverd worden 
ad 36/9 en overeenkomstige Welsh-kolen ad 40/- per ton.

Daar de kolenprijzen zich richten naar de onderlinge concurrentie, 
ongerekend de productiekosten, zullen de Engelsche exporteurs genood
zaakt zijn hunne prijzen te verlagen. Deze liepen in de jongste weken 
o.a. voor beste bunkerkölen te Newcastle terug van 24/- tot 22/6 a 
23/- per® ton.

Voorts komt met de heropening van het seizoen Spitsbergen weer 
in de markt. De Noorsche maatschappij verwacht in de komende 
maanden 160.000 ton, de Zwcedsche 100.000. ton (v. j. 80.000 ton) te 
exporteeren., De Nederlandsche maatschappij verwacht in dit jaar de 
productie op te voeren tot 300.000 ton. Een reeder te Bergen heeft voor 
de kolenaanvoeren van Spitsbergen in dit seizoen 12 stoomschepen 
gecharterd.

De jongste afsluitingen waren als volgt:
Van South Wales naar: La Plata 13/3, Rio Janeiro 12/3, St. Vincent 

9/9, I.as Palmas 9/6, Port Said 13/-, Triest 13/6, Genua 11/-, Algiers 
10/6, Tonnay Charente 6/-, Rouaan 4/3, Caen 4/6, Gent 4/-, Velsen, 
Amsterdam of Rotterdam 5/6, Portland, M. 8/- fr. disch.

Van de Tyne naar: Napels 10/6, Venetië 13/6, Antwerpen 4/- è. 51-, 
Rouaan 4/6„ Kopenhagen 6/-, Helsingfors 7/-, Stockholm 5/3, Riga 
6/3, Hamburg 4/6, Rotterdam 4/3:

DE H O U TVAAR T
De Oostzee- en W itte Zee-markten waren nog loom  gestemd. 

Reeders en bevrachters konden blijkbaar niet tot elkaar komen. Liever 
dan dc geboden vrachtkoersen te accepteeren, geven reeders er de 
voorkeur aan tonnages opgelegd te houden, in de verwachting dat 
afladers met het voortschrijden van het seizoen genoodzaakt zullen zijn 
tot verscheping over te gaan, desnoods tegen hoogere koersen. O f de 
politiek zal slagen moet natuurlijk worden afgewacht. In elk geval ligt 
zij in de lijn van de overeenkomsten, op aansporing van de Baltic and 
White Sea Conference tot stand gekomen.

Van de Oostzee werd voor houtvrachten genoteerd: d.b.b. 275 stds. 
van Wasklot en Lapviken naar Amsterdam ƒ 26; 160 stds. Raumö 
naar Rotterdam ƒ  26; 680 stds. Trangsund naar Zaandam ƒ 25,
30 Sept.; 1500 stds. Hernösand-district naar Ok. Ver. Kon. kolenhaven 
48/6 è. 49/6 per vaam, 500/700 stds. Pitea (3 h.) naar idem 52/6 a 55/- 
per vaam v.a.b., 756 stds. (401 d.b. 355 b.) Trangsund naar W est- 
Hartlepool 45/- a 47/6, 600/650 stds. Gefle en Skutskar naar Gr. Yar- 
mouth 45/- a 47/6 prompt, 395 stds. (171 bds.) Abö naar Huil 50/-, 
500 stds. Uleaborg naar Grangemouth 45/-, Juni; 618 stds. Kotka naar 
Bristol-kanaal 53/9, medio Juli; 140 stds. Memel naar Sunderland 
45/- begin Juli, 150 stds. Koningsbergen naar Grimsby 50/-, prompt.



SCH E E P V A A R T
Personalia.

Op 71-jarigen leeftijd is op 19 M ei te Arnhem overleden de heer 
C. A . Jolles, oud-Inspecteur-Generaal van den Rijks W aterstaat.

Snelle reizen van Nederlandsche zeeschepen.

Het nieuwe passagiersstoomschip Slamat van den Kotturdamscheti 
Lloyd, waarvan wij in H et Schip van 16 Mei j.1. een beschrij
ving publiceerden, heeft op zijn eerste reis van Rotterdam naar Batavia 
een record gehoekt. Het vertrok op 29 April om 4 uur ‘s middags van 
Marseille en arriveerde te Tandjong Priok op 21 Mei 's morgens 
9 uur. Hiermede heeft de Slamat dit gedeelte van de reis in 21 K» dag 
afgelegd, hetgeen als een record wordt aangemerkt.

Een ander record wordt genoemd de reis Mttroran— Portland, zoo als 
afgelegd door het vrachtstoomschip Driebergen, groot bruto 5231,21  
reg. ton en toebehoorende aan de Fitrness" Scheepvaart- en Agentuur 
Mij. te Rotterdam, Het vertrok op 29 Maart van Mttroran en arriveerde 
op 11 April in de Coluxnbia Rivier. D e afstand van dit traject, bere
kend naar den koers, zoo als gewoonlijk door de schepen genomen, 
bedraagt 3917 mijl. De Driebergen heeft dus een gemiddelde snelheid 
van 12 knoop gehad.

Aanvaringen, strandingen enz.

Op 4 Juni j.1. is het Duitsche stoomschip Yaraslavl, dat op 17 D e
cember 1923 nabij Terschelling strandde, niet behulp van vier bergings- 
booten vlotgetrnkken, nadat meer dan 200.000 fcub. meter zand door 
bergingszuigers is verplaatst geworden.

V oorsch otten  aan den K on . H o ll. L loyd .

In de vergaderingen van de Tweede Kamer, gehouden op 27 en 
2 8  Mei j.1., is het wetsvoorstel om aan den Kon. H oll. Lloyd te 
Amsterdam een kasvoorschot van ƒ  5.250.000, in vijf éénj aarlijk sche 
termijnen, te verleenen. met 48 tegen 28 stemmen aangenomen. Toen  
in Maart j.1. dit voorstel in de Tweede Kamer werd ingediend, hebben 
B. en W .  van Amsterdam, in den Gemeenteraad het voorstel gedaan aan 
bovengenoemd bedrag ƒ  1.750.000 toe te voegen, zoodat dus dit een 
totaal voorschot van ƒ  7.000.00Ö zou maken. W ij  zien nu nog het 
besluit van den Amsterdamse hen Gemeenteraad tegemoet.

V erkochte schepen.

Het stoomschip M eerdrecht, groot bruto 489 en netto 246 reg. ton. 
gebouwd in 1918 door Joh. Berg te Delfzijl en toebehoorende aan de 
N .V . M ij. Kustvaart (N .V . Phs, van O m m erens Scheepvaartbedrijf) 
te Rotterdam, is verkocht aan Leopold W alford Ltd. te Londen, en 
herdoopt in lo lly  Guy.

De stoomsleepboot Waterland, groot bruto 157 reg. ton, gebouwd 
in 1919 door de N .V . Scheepswerf Baanhoek te Sliedrecht en toe
behoorende aan de Scheepvaart en Steenkolen M ij. te Rotterdam, is 
naar Italië verkocht.

Het passagiers- en vrachtstoomschip Venetian, gebouwd in 1891, 
groot bruto 2734 en netto 1738 reg. ton, en toebehoorende aan de 
Ellerman Lines Ltd. te Livcrpool, is door tusschenkovnst van den 
makelaar Arie Schippers verkocht aan de N .V . Scheepsbouw werf v.h. 
Jan Sm it Czn. te Alblasserdam, alwaar het schip zal worden gesloopt.

Door de N .V , Frank Rijsdijk’s Industneeele Ondernemingen te 
Hemlrik-1 do-Am bacht is voor sloop aangekocht het Amerikaansehc 
stoomschip North Pines, gebouwd in 1890, groot bruto 3599 en netto 
2157 reg. ton. Het schip ligt thans te Dautzig en zal door de sleepboot 
Willem  Harent.:: van Bureau W ijsm uller naar H .-I.-A m b acht worden 
gesleept.

Het dubbelsehroef-passügiers- en vrachtstoomschip lUoemfantein, 
groot bruto 4027 en netto 2460 reg, ton, -gebouwd in 1890 en toebe
hoorende aan de Holland Zuid-Afrika Lijn te Rotterdam, is door tus- 
schenkomst van den makelaar Jacq. Pierot Jr. naar Engel sch-lndië 
verkocht.

Het passagiers- en vrachtstoomschip W ilis , groot bruto 4731 en 
netto 2926 reg. ton, gebouwd in 1905, en toebehoorende aan den 
Rotterdamschcn Lloyd, is door tusschenkomst van den makelaar Jacq. 
Pierot jr .  aan de Turksche regeering verkocht.

H et hoogovenbedrijf te Velsen.

In de haven van het hoogovenbedrijf te Velsen is verleden week 
het eerste zeeschip aangekomen, dat ruw ijzer zal laden. lie t  is hei: 
Grieksehe motorschip lossifogly, dat 2500 ton ijzer inneemt voor 
Californië.

Dividenden.
N .V . Kromhout Motorenfabriek D . Goedkoop Jr, te Am sterdam , 7%  

(evenals v. j.J.
Holland-Gnlf Stoomvaart Mij., geen dividend (evenals v. j .) .
Kon. Paket vaart Mij. 8 % %  (v, j .  1 % ) .
Nederlandsche Dekschuiten Mij. geen dividend (v. j . 4 % ) .
N .V . Wijklijn te Rotterdam, geen dividend.
Hamburg-Amerika Linie geen dividend (v. j .  10%  plus bonus van 2 0 % ).  
Mij, voor Scheepscrediet te Rotterdam, geen dividend (evenals v. j .h  
Nationaal Scheepsverband te A ’dam, geen dividend (evenals v. j .) . 
Corn. Swarttouw’s Stuwadoors Mij. te Rotterdam, 12 pet.
Verschure & C o /s  Algemeene Binnenlandsche Stoomvaart M ij. te 

Amsterdam, 6 pet.
N .V . Sleephelling Mij. Scheveningen te Scheveningen, 10 pet,

In - en. uitklarlngen. V er. Koninkrijk.

B e l a d e n  s c h é p e n .
B r i t s c Ii e s c h e  p e n.

In geklaard Uitgeklaard
tons tons

April 1924 . . . . 2.737.910 3,471.684
Maart 1924 . . . . 2.718.155 3.174.987
April 1923 . , . . 2.750.504 3.480.411

Iï ü i t e n l a n d s c b e  s c h <2 p e n.

Ingeklaard Uitgeklaard
tons tons

April 1924 . . . . 1,324.166 1.861.132
Maart 1924 . . . . 1.374.582 1.920.665
April 1923 . , . . 1.322.671 2.493.619

W ERFBERICHTEN
Een succesje voor de Nederlandsche motorenindustrie.

Door de Adelaide Steamship Co. te Adelaide (Australië), werd 
aan de N .V . Kromhout Motorenfabriek D, Goedkoop Jr. te Am ster
dam opgedragen, het leveren van een 4  cylinder 3 50  F .K . direct 
lomkeerbaren Kromhout rmvolie scheepsmotor, welke zal geplaatst 
worden in een schip, in -aan-bouw bij Georgc Brown te Greenoek 
(Engeland), hetwelk bestemd is voor de vaart in Australië. Daar 
voor het verkrijgen van dezen opdracht ook scherp ■werd geconcur
reerd door Engel sche en Zweedsehe fabrieken, is deze bestelling met 
groote voldoening geboekt.

H r. M s, kruiser „Java” .

Deze nieuwe kruiser is gebouwd door de Kon, Mij. „D e Schelde” 
te Vlissingen en is het grootste oorlogsschip van Nederland. D e  hoofd
afmetingen zijn: lengte (1.1.) =  153 m ; breedte (m ld.) =  16 m en 
holte (mld.) =  11,10 m. Waterverplaatsing =  7100 ton. H et schip is 
voorzien van 2 hooge masten en 2 schoorsteenen en is bewapend met 
10 kanonnen van 15 cm en 4 kanonnen van 7,5 cm anti-luchtvaart, 
semi-automatisch. Elke mast draagt 2 zoeklichten boven elkaar en 
2 zoeklichten zijn opgesteld op bordessen ter weerszijden van den 
achtersten schoorsteen. De voortstuwing geschiedt door drie turbines, 
welke drie schroeven drijven. Elk der zijmachines ontwikkelt 24.500  
A s.F .K ., de middelste machine 16.000 A s.P .K ., totaal dus 65.000  
A s-P .K ., die het schip een snelheid van 30  knoop zullen geven. D e  
stoom voor deze drie turbines wordt geleverd door acht waterpijp- 
ketels, welke gestookt worden met olie, waarvan 1000 ton gebunkerd 
kan worden. De totale bemanning van het schip zal uit 500 man 
bestaan, nb 30 officieren, 60 onder-officieren en 400 minderen.

H et schip is, na in het groote droogdok van W ilton  te Schiedam 
onder water geheel schoon gemaakt te zijn, op Maandag 12 dezer van 
Rotterdam naar zee vertrokken voor de officicdc proeftochten. Deze 
proeftochten, die ten overstaan van een niarine-cnmniissic zullen ge
schieden, bestaan uit artillerieproeven en vaartproeven. D e  eerste zou 
den worden gehouden van 12 t/m  17 Mei nabij de liaaksgronden, de 
laatste begin Juni in de Iersche Zee ter hoogte van Skermoriie nabij 
Glasgow langs de zich daarbij bevindende gemeten mijl. De eischen 
waaraan het schip zal moeten voldoen, zijn 1. gedurende 6 uur onaf
gebroken 30 knoop Inopen en 2. gedurende 24 uur een snelheid van 
12 knoop behouden, gedurende welke slechts een vooraf bepaalde hoe
veelheid brandstof mag worden verbruikt.

N ieuw e opdrachten.

Aan de N .V . Scheepswerf v.h. P. & A . van Gelder te D e est bij 
Nijmegen, is door den heer Klootwijk te Numansdorp opgedragen het 
houwen van een motorvrachtschip, Lengte (1.1.) rr; 19 iu; breedte 
(mld.) —  4,20 m en holte (mld.) rr: 1,40 in. Laadvermogen 55 ton. 
Dit schip zal worden voorzien van een 24  P .K . Deutz-m otor.



D oor den heer W . M. Goudsbloem te Rotterdam is aan dezelfde 
scheepswerf opgedragen het bouwen van een motorsleepboot. Lengte 
(1.1.) =  15 m ; breedte (mld.) — 3.75 m en holte (mld.) =  1,80 m. 
D it schip zal worden voorzien van een 2 cylinder 50 P.K. Appinge- 
dammer Bronsmotor. Van beide schepen werden de kielen reeds gelegd.

Aan de N.V. Scheepsbouw v.h. G. Barkmeyer te. Aalzum is opge
dragen het bouwen van een motorvrachtschip, met een laadvermogen 
=  135 ton, voor rekening van den heer J. C. Balnikker te St. Maar
tensdijk. D it schip zal worden voorzien van een 45 P.K.'Bolnes-motor.

Aan de N.V. W erf v.h. Rijkee & Co. te Rotterdam, is opgedragen 
het bouwen van drie dekschuiten, elk met een laadvermogen — 100 ton, 
voor rekening van de firma van der Heuvel & van Buren te Delft. 
Afmetingen 26,50X5,28X1,40 m.

Aan de N.V. Scheepsbouwwerf ,,’s Lands Welvaren” te Vlaardingen, 
is opgedragen het afbouwen van een bij de in staat van faillissement 
verkeerende N.V. Scheepsbouw Mij. „Bakkerskil te Krimpen a. d. Lek 
op stapel staanden tweemastschoener met een laadvermogen =  200 ton 
en van een motorvrachtboot.

Kielleggiingen.
Op de vrijgekomen helling van de Scheepsbouw Mij. „Nieuwe. 

W aterweg” te Schiedam, is de kiel gelegd voor een zeevrachtstoom- 
schip, voor Engelsche rekening. Dit schip, dat zal worden gebouwd 
volgens het „Monitor-type” , is een zusterschip van het schip dat wij 
in dit nummer onder Tewaterlatingen beschrijven.

Op de vrijgekomen helling van de N.V. Machinefabriek „H olland” 
te Hardinxveld, ■ is de kiel gelegd voor een Kempenaar, in aanbouw 
voor Hollandsche rekening. Afmetingen: 50X6,60X2,30 m. Laadver
mogen =  ca. 550 ton.

Op de vrijgekomen helling van de firma De Haan & Oerlemans te 
Heusden is de kiel gelegd voor een Rijn-Hernekanaalschip, in aanbouw 
voor Hollandsche rekening. Lengte (o.a.) =  80 m ; breedte (mld.) — 
9,50 m en holte (mld.) — 2,50 m. Laadvermogen =  1360 ton.

Op de vrijgekomen helling van de N.V. Scheepsbouwwerven v.h. 
P. & A. Ruytenberg te Waspik is de kiel gelegd voor een Kempenaar, 
in aanbouw voor Hollandsche rekening. Laadvermogen 550 ton.

Tewa terlatingen.
D e Haan <& Oerlemans te Heusden, de motorvrachtboot Serphina, 

in aanbouw voor rekening van den heer F. de Nijs te Terneuzen. 
Lengte (1.1.) =  31,50 m; breedte (mld.) r= 5,40 m en holte (mld.-) =  
2,20 m. Laadvermogen =  200 ton. Het schip, dat zal worden voorzien 
van een . 66 P.K. Berkel-motor, is speciaal gebouwd voor de vaart op 
de Zeeuwsche stroomen en de Zuiderzee.

Rotterdamsche Droogdok Mij. te Rotterdam, het dubbelschroef- 
tankstoomschip Marsella, in aanbouw voor de Curagaosche Scheep
vaart Mij. te Willemstad (CuraQao). Lengte (1.1.) =  305’— 0” ; breedte 
(mld.) =  50’—0” en holte (mld.) =  15'— 0” . Laadvermogen =  2300 
ton. De machine-installatie bestaat uit twee triple expansie stoom
machines van 750 I.P.K., welke evenals de stoomketels door de R ot
terdamsche Droogdok Mij. zijn vervaardigd, en reeds in het schip 
waren geïnstalleerd toen het te water werd gelaten.

N .V. Scheepswerf v.h. P. & A. van Gelder te Deest bij Nijmegen, 
een Dortniunt-Emskanaalschip, in aanbouw voor Hollandsche reke
ning. Lengte (o.a.) =  67 m ; breedte (grootste) 8,20 m en holte 
(mld.) =  2,30 m. Laadvermogen — 870 ton.

Rotterdamsche Droogdok Mij. te Rotterdam, liet motortankschip 
Sliedrechl, in aanbouw voor de Stoomvaart Mij. De Maas (Phs. van 
Ommeren’s Scheepvaartbedrijf) te Rotterdam. Lengte (1.1.) =  370’— 0” ; 
breedte (mld.) =  53’— 0” en holte (mld.) — 28’— 0” . Laadvermogen — 
650(1 ton bij een diepgang =  22’—2” . Het schip heeft 20 olietanks, 
18 zomertanks, een oliebunker en 2 pompkamers en is voorzien van 
electrisch licht en stoomverwarming.

D e vüortstuwingsinstallatie zal bestaan uit een 6 cylinder Harland 
& Wolff-Burmeister & Wain-motor, met cylinder-diameter =  740 mm 
en een slag =  1500 mm, ontwikkelende 1850 As.P.K. bij 90 omw. per 
minuut. In de machinekamer worden verder geplaatst: twee hulpstoom- 
ketcls van het Schotsche vlampijpentype, welke gestookt zullen worden 
met olie en werken onder natuurlijken trek en bestemd zijn voor het 
aandrijven der hulpwerktuigen in. de machinekamer en de lading- en 
lenspompen.

Het schip, dat is gebouwd volgens klasse Lloyds Register „carrying 
Petroleum in Bulk” , is bestemd voor het vervoeren van petroleum en 
benzine.

Scheepsbouw Mij. „N ieuwe W aterweg” te Schiedam, het stoom schip 
Elva Seed, in aanbouw voor Engelsche rekening. Dit stoomschip met 
gegolfde huid, het z.g. Monitor-type, is het eerste dat in Nederland 
van dit type wordt gebouwd. Lengte (1.1.) =  290’—0” ; breedte 
(exclusief de golven) =  42’— 6” ; breedte over de golven =  44’— 11” ; 
holte (mld.) in de zijde =  21’— 6” . Laadvermogen - -  3860 ton. De 
dubbele bodem en de beide pieken worden voor waterballast ingericht. 
Het schip heeft vier laadruimen en even zooveel laadhoofden. De 
masten zijn van staal en voorzien van houten inschuifbare topmasten, 
teneinde de Manchester kanaalbrug te kunnen passeeren. D e voort- 
stuwingsinstallatie zal bestaan uit een triple expansie stoommachine 
met cylinder-afmetingen 22 /4” X 37” X 62” en een slag =  39” . De^stoom 
zal worden geleverd door 2 enkele Schotsche ketels d — 15’— 0” , 1 =  
10’— 2”, elk met drie gegolfde vuurgangen. Het totaal V.O. — 4340 
vierk. voet. Stoomdruk — 180 lbs. per vierk. duim. In de machine
kamer zullen worden opgesteld de hulpwerktuigen noodig voor  ketel- 
voeding, ballast en lensdoeleinden en een stoomdynamo van 7 Vi K .W . 
voor bet leveren van stroom voor de verlichting, alsmede voor een 
draadlooze installatie van 14 K .W . Voor het verwijderen van asch is 
in het ketelruim nog een atmospherisch aschwiptoestel aangebracht, 
waarmede de asch door een „self-tipping” aschemmer in een trechter 
wordt gestort, welke door middel van een wijde pijp in verbinding staat 
met buitenboord. Liggende in de haven, zal de stoom voor de delc- 
werktuigen enz. worden geleverd door een hulpketel 1 —9’— 0” , d == 
9 ’— 0 ” met een druk =  125 lbs. per vierk. Eng. duim. V oor  dezen 
ketel is bovendien nog een afzonderlijke voedingpomp in de machine
kamer opgesteld.

W erf Gusto firma A . P. Smulders te Schiedam, een 1000 tons zee
waardige kolentransporteur, in aanbouw voor buitenlandsche rekening. 
Lengte (1.1.) — 142’-—4 ” ; breedte (mld.) — 39’— 4” ; holte (m ld.) =  
21’— 8” en diepgang (geladen) — 18’-—8” . Het schip zal worden v oor 
zien van twee triple expansie stoommachines elk van 250 I.P .K ., w aar
voor de stoom wordt geleverd door een stoomketel met een V .O . ==. 
1700 vierk. voet. Stoomdruk — 120 lbs. Snelheid —  8 knoop.

N.V. Scheepsbouwwerven v.h. P. & A. Ruytenberg te W aspik, het 
sleepschip Hupe, in aanbouw voor den heer J. H. Vermeeren te Raam s- 
donk. Laadvermogen =  860 ton.

N.V. Machinefabriek „ Holland”  te Hardinxveld, een elevator-klep- 
bak, in aanbouw voor Hollandsche rekening. Lengte (1.1.) =  36 m ; 
breedte (mld.) =  6,90 m en holte (mld.) 2,45 m. Laadvermogen 
— 225 m3.

Gebrs. E. & M. Coaps te. IToogezand, een m otorvrachtboot, in 
aanbouiw voor den lieer J. Lubbers te Wildervamk. Laadvermogen =  
150 t. Het schip zal worden voonzien van een 60 -P.K. Rennes-motor.

Proeftochten.
Het dubbelschroef-tankstoomschip Marsella, gebouwd door de R ot

terdamsche D roogdok Mij. te Rotterdam, voor de Curagaosche Scheep
vaart Mij. te Willemstad (Curagao).

N ieuw e schepen.

iDoor de N.V. Scheepsbouw- en Reparatiowerf „D-e H oop ”  v /h r- 
Gebrs. Boot te Leiden, is aan de N.iV. Stoomvaart Mij. v/li. J. van 
der Maaden & Co. te Amsterdam, afgeleverd de m otorvrachtboot 
Lintburg. Lengte (11.) =  32,—  m ; breedte (mld.) =  5,20 m  -en holte 
(mld.) 1,80 m. D it schip is voorzien van een 50 P K , K rom hout 
middeldruk motor.

Eveneens door bovengenoemde scheepswerf is aan den heer C. A. 
Stigter te Den Haag afgeleverd, de miotonvraohhboot Telegraaf I I .  
Lente (11.) =  25,—  m ; breedte ,(mld.) =  44<0 m  en holte (m ld.) 
=  1,44 m. D it schip is voorzien van een 30 P .K . Kromhout .middel
druk motor.

Stoomschip „Homcric” .
Het s.s. Homeric, dat verbouwd werd tot oliestoker, heeft de eerste 

terugreis naar Southampton als zoodanig in 21 uren korteren tijd a f
gelegd dan ooit als kolenstoker. De reis duurde 6 dagen en 15 uren. D e 
gemiddelde vaartsnelheid bedroeg 20.39 knoopen, zijnde 2 knoopen 
sneller dan de gemiddelde vaart op kolen.
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