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Van de redactie
Beste Buffelaars,
Hierbij krijgen jullie de Buffel nieuwsbrief van augustus.
Ondanks dat het vakantietijd is, hebben we veel veel interessante artikelen
opgestuurd gekregen, daar zijn we erg blij mee.
Omdat de redactie ook enige weken met vakantie gaat en de nieuwsbrief op ons
vakantieadres gemaakt moet worden, verschijnt deze in de loop van september.
Insturen van de kopij voor de volgende nieuwsbrief kan tot 31 augustus 2021.
Jullie bijdragen voor de nieuwsbrieven blijven welkom op:
buffel-nieuwsbrief@engelblik.nl
Hartelijke groet,
Corrie Engelblik

Foto’s omslag boven - Bron: zienenweten.blogspot.com - Kalefateren / Caulking
Foto’s omslag onder - Bron: blogimages.seniorennet.be - Kalefateren / Caulking
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GEZOCHT

Opener / sluiter
Wij, de openers/sluiters van de Buffel, zoeken per direct
een collega, die volgens een rooster ons team wil komen
versterken.
Inlichtingen Piet Gardenier
e-mail: pj.gardenier@upcmail.nl

Tel: 0683872541.

“Wit Werk”
Wit werk staat voor poetskatoen
Piet Gardenier

“Kabelgat”
Bergplaats voor de scheepsinventaris van de nautische dienst
Ed Wijbrands
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Marine logementsschepen in de oorlogsjaren 1940 – 1945
Het door mij geschreven artikel “Marine logementsschepen in de oorlogsjaren
1940 – 1945” is gepubliceerd in Scheepshistorie nr. 29.
Scheepshistorie is een toonaangevend maritiem blad, dat twee maal per jaar
verschijnt en wordt uitgegeven door maritiem uitgever LANASTA.
Dit is een mooie aanvulling op de tentoonstelling, die wij op de Buffel hebben
ingericht en nodigt wellicht meer mensen uit om deze te bezoeken.

LANASTA is een uitgeverij die zich heeft
gespecialiseerd in maritieme boeken. In hun
fonds vindt men titels zowel in de Nederlandseen Engelse taal. Op de website geven zij een
kijkje in de wereld van Lanasta, waar kwaliteit en
grafische vormgeving elkaar ontmoeten.
Eigenschappen
•
Uitgeverij: Lanasta
•
ISBN: 978-90-8616-336-6
•
Taal: NL
•
Formaat: 220 x 270 mm
•
Aantal pagina's: 128
•
Bindwijze: softcover
•
Release datum: 07-2021
www.lanasta.eu

Nummer 8 - augustus 2021

4

De ontwikkeling van stoom en de uitvinding en
ontwikkeling van de stoomwerktuigen.
Archimedes was de eerste die zich met stoom
bezighield.
Al in de derde eeuw voor Christus bedacht deze
Griekse ingenieur (in het droogdok ook constant
aanwezig) een technische toepassing voor het
feit dat water bij het toevoeren van voldoende
warmte een faseovergang ondergaat: het
verdampt. Een beetje water wordt in een gloeiendhete, nagenoeg hermetisch
afgesloten koperen ketel gedruppeld. Met explosief geweld vormt zich stoom.
Net als in een fluitketel is er slechts één uitweg naar buiten en wel via een
blaaspijp. De stoom die hierdoor ontsnapt, drijft met kracht een ijzeren bal voor
zich uit. In de gedachte van Archimedes was de bal een kogel; dit wordt ook wel
een stoomkanon genoemd. Dit vond echter geen verdere toepassing in
oorlogen omdat men in die tijd ook het Bengaalse vuur of Griekse vuur had,
waarmee je veel efficiënter je vijanden kon uitschakelen.
Het eerste daadwerkelijk functionerende apparaat dat als ‘stoommachine’
aangeduid kan worden werd ontwikkeld door een zekere Heron, in 10-70 na
Christus.

Aeopile van Heron
Je kan dit beschouwen als de oermoeder van de stoomturbine.
Maar ik waag te betwijfelen of Heron al iets wist over Venturi en
de wet van Venturi. (hoe druk in snelheid wordt omgezet)
Er kon echter geen praktische toepassing aan deze vinding
gekoppeld worden temeer ook omdat in die tijd de handarbeid
door slaven werd uitgevoerd, die in voldoende in aantallen aanwezig waren.
(vervolg op pagina 5)
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Zuigerstoommachine
De eerstvolgende in de geschiedenis waarvan bekend is dat hij zich met stoommachines
bezighield was de Spanjaard Blasco de Garay in 1543. En vervolgens –ruim 100 jaar latereen andere uitvinder, de Fransman Denis Papin. In 1690 vond hij de eerste
zuigerstoommachine uit. Deze machine functioneerde door de stoom in een cilinder te
laten expanderen, waardoor de zuiger in de cilinder wordt weggedrukt en de kracht via
drijfstangen naar een draaiend vliegwiel kon worden overgebracht. Maar de machine was
zeer onbetrouwbaar, en had veel problemen.

Thomas Savery en Thomas Newcomen
De Engelse uitvinder Thomas Savery ging weer met stoom aan de gang en verkreeg als
eerste patent op een stoommachine in 1698. Zijn Engine to Raise Water by Fire was
bedoeld om water uit mijnen te pompen. Zijn machine kon water tot een hoogte van 15
meter oppompen door gebruik te maken van het drukverschil dat ontstond als stoom
condenseerde, een vacuüm creëerde en de atmosferische tegendruk de zuiger weer in de
oude stand bracht.
Helaas werkte zijn machine zeer inefficiënt en verbruikte deze bijna meer kolen dan dat
het apparaat opleverde. Een andere Britse uitvinder, Thomas Newcomen, combineerde
de techniek van de machine van Savery met de zuigerstoommachine van Papin. In 1712
bouwde Newcomen zo een beter functionerende stoommachine, die daadwerkelijk in de
18e eeuw veel Britse mijnen van water heeft ontdaan. Een
nadeel was dat ook deze stoommachine nog niet erg
efficiënt was mede door de omslachtige handbediening
(door minimaal twee man), en het laten condenseren van
de stoom in de stoomcilinder.
Stoommachine van Watt-Boulton

(vervolg op pagina 6)
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James Watt
De Schotse uitvinder James Watt, kreeg in 1763 van de universiteit van Glasgow de
opdracht om een kapotte Newcomen-stoommachine te repareren. Hij kwam op de
proppen met een aantal verbeteringen, waaronder het toevoegen van een
uitwendige condensor en het gebruiken van stoomdruk aan beide zijden van de
zuiger ” à Double effet”, in plaats van atmosferische druk. Zo ontstond de
stoommachine die in het Droogdok heeft gestaan.
Mede met de hulp van zakenman Matthew Boulton slaagde Watt er in 1775 in om
zijn eerste werkende stoommachine te bouwen, die in datzelfde jaar gepatenteerd
werd.
In de jaren die volgden, bracht Watt nog enkele verbeteringen aan. De
stoommachine werd eind 18e eeuw een groot succes in Groot-Brittannië en naast
de toepassing in de mijnbouw, op grote schaal gebruikt in de industrie en ook bij
gemalen en later bij de voortstuwing van schepen.
Watt is dus niet de man die de stoommachine heeft uitgevonden zoals we op
school leren, maar wel aanzienlijk verbeteringen heeft bedacht waardoor de
machine economisch haalbaar werd.
Watt was ook degene die de paardenkracht (pk) als eenheid van vermogen
introduceerde voor het classificeren van de stoommachines.
Later werd de eenheid van vermogen in het internationale systeem van eenheden,
het SI-systeem, naar hem genoemd:1 watt = 1 joule/seconde.

Barend
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Het stuwblok
Het stuwblok dient ervoor om de duw-en-trekkrachten van de schroef, aan het einde van
de schroefas, op te vangen zodat het aandrijvingsmechanisme daarvan gevrijwaard
wordt. Het stuwblok bevindt zich vlak achter het evt. toegepaste vliegwiel van de
aandrijving.
Op deze schroefas zit een dikke ronde schijf die één geheel vormt met de schroefas. De
hier genoemde kraag.
In het huis van het stuwblok, welke stevig is verbonden met de fundatie van het schip, zit
zowel aan de ingaande kant van de schroefas als aan de uitgaande kant van de
schroefas, een ronde schijf van hard metaal die één geheel vormt met het huis van het
stuwblok.
Tussen deze vaste schijven bevindt zich een losse ring met kantelblokjes die zijn
gemaakt van het zachte witmetaal Babbith . Het geheel draait in een oliebad.
Draait de schroef bv nu in de stand Vooruit, dus een duwende kracht, dan zal de
schroefas zich een beetje verplaatsen naar de linkerzijde (fig. 164)
De dikke kraag zal nu tegen de losse schijf met witmetaalblokjes drukken, die op zijn
beurt weer tegen de ring in het huis zal drukken waardoor de stuwkracht wordt over
gedragen aan de fundering van het schip.
Bij achteruit draaien zal een trekkracht ontstaan naar de rechterzijde (fig. 164) en zal dit
proces zich herhalen aan de rechterzijde van het stuwblok.
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Bij de Triple Expansie Stoommachine
staat een oliekan opgesteld met het
opschrift “Olie Golven”.
Aan boord van de Buffel heeft deze kan
met olie geen enkel nut en is ook nooit
gebruikt en voor zover ik weet, is er nooit
“Golf Olie” aan boord geweest. Het is een
erfenis uit Rotterdam.
Maar waarvoor is het dan wel gebruikt?
Het systeem “Golf Olie” is wel degelijk in
gebruik geweest en wel bij de op zee
gestationeerde lichtschepen.
Het is misschien wel aardig om te weten,
hoe dat wél in zijn werk ging, voor lastige
vragen b.v, tijdens een rondleiding.
Deze techniek werd in de jaren +/-1930
tm eind 1960 toegepast bij de aflossing
van de bemanning van de lichtschepen.

Een lichtschip heeft geen voortstuwing.
Deze bakens op zee werden naar hun
plaats gebracht met een tonnenlegger
dan wel een sleepboot.
Een schip met schroef(ven) en roer heeft
dus voortstuwing en heeft de
mogelijkheid één zijde van het schip van
de wind af te houden, de lijzijde. De zijde
waar de wind dan op staat is de loefkant.

Lijzijde

De lijzijde kan dan worden gebruikt om
bv. een sloep te strijken, of een loods
boord te nemen.
Echter een lichtschip ligt “voor de
spijker” (voor anker) zoals dat wordt
genoemd en kan dus geen lij maken.
Het anker met ketting (ca. 275 mtr.) is
zo geplaatst dat zij altijd met haar kop
op de golven ligt. Bij een “stijve bries”
(stormachtige wind) is het een
uitdaging om aflosbemanning droog
over te krijgen.

(vervolg op pagina 9)
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Even terug naar de oliekan op de Buffel.
Met een beetje fantasie is wel voor te
stellen wat er met de
olie gebeurt als de kan
vanaf dek wordt
leeggegoten. De olie
verwaaid in de wind en
komt mijlen verder in
kleine druppels op het
water terecht en vijf liter is voor zo’n actie
helemaal niks.
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het voorschip (waar het ankerspil staat) al
dan niet overdekt.
Ter verduidelijking enige foto’s. bak niet
overdekt.

En een bak overdekt. Achter het trapje is de
ruimte waar o.a. het olietankje is geplaatst.

Als er een hoeveelheid olie op de golven
komt neemt dat het stuifwater (witte
koppen) op de top van de golf weg, de
hoogte van de golf, “de zwel” blijft echter
gewoon gehandhaafd.
Op de lichtschepen was onder de bak een
olietankje aangebracht met twee dunne
leidingen naar buitenboord (SB&BB). De
uitmondig van de leiding was net boven
de waterlijn.
Het tankje, +/- 30 ltr. was gevuld met
“Shell Dromus” olie, hoofdbestanddeel
van deze olie was plantaardig. Werd de
afsluiter geopend, SB dan wel BB, dan
ontstond er dus een oliefilm op het
water.
De plaats van het tankje “onder de bak”
behoeft voor de landrotten enige uitleg.
Met de bak wordt bedoelt, het dek van

Het systeem is volgens een, reeds lang
gepensioneerde machinist, na enige malen
te zijn uitgeprobeerd nooit meer gebruikt.
Een klap zeewater was minder erg dan
water met stinkende olie.

Uitmonding olie
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(vervolg op pagina 11)
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Uit het leven van Hr. Ms.
“BUFFEL”

Buffels
Bron: Praathuis
Nieuwe Brielsche

(Uit een tijd dat de kassa nog op de wal stond…..)

Courant 1896-11-19 pag. 2.
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Uit het leven van Hr. Ms. “BUFFEL”
Bron: Nieuwe Brielsche Courant 1896-09-27
pag. 6.

Aan boord van Hr. Ms.

26 Sept. De korp. Stuurman V, dienende aan

logementschip “BUFFEL”

boord van Hr. Ms. logementschip “BUFFEL”, die

maakte de matroos 1e kl M.

door den Krijgsraad alhier, wegens het plegen

dezen morgen met een

van onzedelijke handelingen, veroordeeld werd

revolverschot een eind aan

tot 1 jaar gevangenisstraf en wegzending uit

zijn leven. Het lijk van den

de Marine, kwam van dit vonnis in hooger

zelfmoordenaar werd

beroep. Het Hoog Militair Gerechtshof te

terstond naar de

Utercht veroordeelde den schuldige tot twee

Maritieme Ziekeninrichting

jaren gevangenisstraf en verklaarde hem

overgebracht.

gedurende 5 jaren vervallen van het recht om
als militair te mogen dienen.
.

Uit het leven van Hr. Ms. “BUFFEL”
Bron: Nieuwe Brielsche Courant 1896-02-06 pag. 2
De bemanning van de oorlogsbodems, in deze Directie in dienst, is, volgens
de raming van de sterkte der actieve zeemacht in 1896, verdeeld als volgt:
Hr. Ms. wachtschip “Prins van Oranje” 534, Hr. Ms. logementschip
“BUFFEL” (binnenkort vervangen door de “Van Galen”) 238, Hr. Ms.
instructieschip “Nautilus” 226, Hr. Ms. logementschip voor torpedisten
“Amstel” 62 en Hr. Ms. monitor “Matador” 134 koppen (buiten de
zeemilitie). In dit jaar zal het actieve personeel der zeemacht alhier,
ongerekend de zeemiliciens, dus eene vermoedelijke sterkte hebben van
1194 man.
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Rotterdam - Parkkade: De buffel na de verbouwing tot museumschip
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