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Van de redactie
Beste Buffelaars,
Hierbij de nieuwsbrief van maart.
Aangezien er weer nieuwe vrijwilligers bijgekomen zijn, gaat ook “de Pen”
volgende maand weer van start.
Ook vrijwilligers die al langer op de Buffel actief zijn, kunnen een bijdrage aan
“de Pen” leveren.
Heel fijn om te zien, dat de Buffel na Corona weer tot leven komt.
Kopij blijft altijd welkom en kan gestuurd worden naar onderstaand e-mailadres:
buffel-nieuwsbrief@engelblik.nl
Hartelijke groet,
Corrie Engelblik

Foto’s omslag - Bron: Wikipedia
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De scheepsschroef
In 1839 werd het eerste ijzeren schroefstoomschip, de Archimedes, in de vaart
gebracht en in 1843 het eerste Engelse marine schroefstoomschip de Dwarf.
De schroef is een belangrijk onderdeel van een schip.
De keuze van welk materiaal een schroef wordt
gemaakt heeft een grote invloed op zijn prestaties.
Lange tijd zijn schroefmaterialen voor de Marine
meestal gemaakt van een koperlegering, waarvan
nikkel-aluminiumbrons het voorkeursmateriaal was.
De belangrijkste redenen waren als volgt:
(1)

De corrosieweerstand in de omgeving van zeewater van een koperlegering is

goed.
(2)

Het smeltpunt van een koperlegering is laag, wat handig is voor smelten en
gieten.

Veelal worden nu mangaanbrons, aluminium-mangaan-messing en mangaanaluminiumbrons gebruikt. Meer soorten van roestvrije materialen die later zijn ontwikkeld,
hebben de algehele prestaties van de schroef aanzienlijk verbeterd.

De spoed van een schroef.
De spoed is in feite 'de kromming' van de schroefbladen. De spoed staat voor de
voorwaartse afstand die een schroef af zou leggen bij één complete rotatie. Een grotere
spoed betekent meer kromming en dus een hogere topsnelheid.
De scheepsschroef is tot nu toe de meest gebruikte manier van voortstuwing van een
schip. De scheepsschroef bestaat uit op een naaf geplaatste bladen met een bepaalde
kromming die een schroevend oppervlak beschrijven, Doordat de bladen onder een hoek
staan, (de zg vaanstand) ten opzichte van de aanstroom- hoek, wordt een liftkracht
opgewekt.
(vervolg op pagina 7)
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Verstelbare schroef

Dit heeft in het krachtendiagram een voorwaartse component, de stuwkracht, die het schip
voortstuwt. De meeste moderne koopvaardij - en marineschepen worden hierdoor
voortgestuwd. Schroeven bestaan in vele vormen, afhankelijk van het type schip. De meest
voorkomende typen zijn open schroeven, straalbuisschroeven, boegschroeven en
klapschroeven voor zeiljachten.
Een schroef heeft minimaal twee bladen die symmetrisch onder een hoek gemonteerd zijn. De
bladen zijn bijna altijd hydrodynamisch gevormd en bevatten tot voor kort maximaal zeven
bladen. De bladen, dus de vaanstand kunnen, al dan niet, van afstand verstelbaar zijn.
Hierdoor kan men bij een vast toerental van de as de snelheid van het schip variëren. In dit
geval spreekt men van een verstelbare schroef. Bij een vaste schroef wordt de snelheid van het
schip geregeld door variatie van het toerental van de schroefas.

Draairichting
Een schroef kan links- of rechtsdraaiend zijn, waarbij men de schroef vanaf de achterzijde
bekijkt dus vanaf de stuw- of drukzijde, richting de schroefas. Dit heeft invloed op de
manoeuvreereigenschappen van een schip. Doordat het ondergelegen schroefblad onderhevig
is aan een hogere druk, tgv de er bovenstaande waterkolom, zal de uitgeoefende kracht van dit
blad groter zijn dan dit van het bovengelegen blad. Dit veroorzaakt het zg. schroefeffect dat
ervoor zorgt dat de schroef niet alleen een kracht naar voren, maar ook een kracht in zijwaartse
richting ontwikkelt. Dit wordt versterkt doordat het bovengelegen blad meer interactie heeft met
de scheepsromp. Bij een in het achterschip geplaatste rechtsdraaiende schroef zal dit
(vervolg op pagina 7)
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resulteren in het effect dat het achterschip, bij het vooruit slaan, zich naar rechts (stuurboord)
wil verplaatsen. Het schip als geheel zal dus vooruit varend naar links (bakboord) draaien. Dit is
vooral bij lagere snelheden merkbaar. Gedurende de vaart zal dan ook met het roer een lichte
bijsturing moeten worden gegeven om te zorgen dat er een rechte koers wordt gevaren.
Een schipper maakt gebruik van het schroefeffect bij het afmeren langs een kade of sluismuur.
Bij het achteruitslaan draait bij een linksdraaiende schroef het achterschip naar stuurboord en
bij een rechtsdraaiende schroef naar bakboord.
De praktijk: Het schip wordt met de kop naar de wal gestuurd en de voorwaartse beweging van
het schip wordt afgeremd door achteruit te slaan. De kunst is om de balans te vinden zodanig,
dat als het schip voor de wal eenmaal stilligt, het precies gestrekt voor de kademuur terecht is
gekomen met de afmeerpunten binnen bereik.
Het kan soms een hilarisch beeld oproepen in sluizen, wanneer een enigszins onervaren
jachtschipper zijn scheepje probeert af te meren.

Cavitatie

(Holtevorming)

bij scheepsschroeven kunnen hoge vloeistof snelheden optreden. De Wet van Bernoulli zegt
dat een toename in snelheid van een vloeistof, gepaard gaat met een verlaging van de druk in
die vloeistof. Hierdoor zullen dampbellen ontstaan die met kracht kunnen imploderen als ze in
een gebied komen waar de druk weer hoger is, dus wanneer het schroefblad op zijn laagste
punt is. Door de implosie wordt een schokgolf opgewekt die te horen is als een ratelend geluid,
maar die ook schade (erosie) kan toebrengen aan schroefbladen. Het geluid van caviterende
scheeps-schroeven is afhankelijk van het type schip en kan worden gebruikt door
onderzeeboten om het type schip mee te identificeren. Aan de zuigzijde van het schroefblad
kan de druk dalen tot beneden de dampspanning, waarna de dampbel implodeert en cavitatie
optreedt.

(vervolg op pagina 7)
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1= Bellen cavitatie
2= Vlies cavitatie
3= Bladwortel cavitatie
4= Wolken cavitatie
5= Schroef-Romp cavitatie
6= Tipwervel cavitatie
7= Naafwervel cavitatie

Om cavitatie tegen te gaan, kan men meerdere maatregelen nemen:
Tijdens de vaart: toerental aanpassen. Tijdens Dokken: Dieper plaatsen van de schroef,
bladoppervlak vergroten, profielvorm aanpassen, de spoed aanpassen, schroef met een
grotere diameter nemen of voor een meer uniforme aanzuiging in het achterschip zorgen.
Dit kan door het lijnenplan aan te passen of door hulpstukken voor de schroef te plaatsen
(vinnen e.d).

Barend
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Dat er in het verleden vreemde knapen op onze koopvaardij rondliepen is wel bekend.
Meestal vallen zij op door hun prestaties op het gebied van het uitvinden van de grootst
mogelijke idioterie of spierballen taal.
In het volgende verhaal is het niet een bemanningslid, maar hield de buitengewone
prestatie van een 50 kg wegende soldaat die als passagier meevoer de gemoederen, iets
ten zuiden van de Azoren, danig bezig.
Gooi het op een hoop sterke verhalen dat moet u zelf weten, maar onderstaand verhaal is
---------In de vijftiger jaren voer ik als chef-hofmeester op één van de passagiersschepen
echt gebeurd en opgetekend uit de mond van de Chef-Hofjood (Hofmeester) die het zelf
van een grote Amsterdamse maatschappij.
had meegemaakt.
Naast de gewone passagiers verscheepten we regelmatig groepen militairen van en naar
Suriname. Meestal betrof het een ploeg van zo’n man of vijftig die hun maten gingen
aflossen of op de terugreis een groep die met verlof ging.
Het waren wel gezellige gasten en daar ze vaak last hadden van twee 6-op – 6 af lopende
lintwormen en ze dus altijd hongerig waren, kreeg de kombuis meestal hulp in ruil voor een
bal gehakt of iets dergelijks. Eigenlijk kon je er alles ingooien, waardoor de kerrie emmer
vrijwel overbodig was.
In die tijd was het de gewoonte om op zaterdag het schip spic & span te krijgen. Hiervoor
was het begrip “Zaterdagse werkzaamheden” uitgevonden.
Alles kreeg een schoonmaakbeurt. Diverse noodinstallaties werden getest door bv :
De meester (wtk) die de sloepmotor proef draaide, en de snelafsluiters en waterdichte
deuren uittestte.
De elec (scheepselektricien) die nooddynamo en noodverlichting testte en de noodaccu’s
controleerde.
De baas (scheepstimmerman) die de reddingsboten controleerde op gangbaarheid en evt.
voorraden.
De sparks (marconist) checkte de radio noodverbinding en controleerde de zend accu’s
Kortom alles kreeg extra aandacht voor het geval dat…. En ook omdat we de Zondag
ingingen.
Na de werkzaamheden maakten de hoge druk, te weten de kapitein, de hwtk , eerste
stuurman en chef civiele dienst een ronde ter controle.
Op een zekere zaterdag, met een groep soldaten aan boord, boog onze gezagvoerder zich
voorover om één der toiletpotten te controleren op zuiverheid.
Toen hij zich oprichtte was zijn toch al rode kop nog donkerder geworden en hij stamelde
Gadver……., kijk daar eens en hij wees met trillende vinger naar het water in de pot.
(vervolg op pagina 9)
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De anderen keken en uitten ook kreten van afschuw maar ik zei niets! Vol ontzag keek ik in de
pot.
Daar dobberde een reusachtige en monsterachtige keutel die naar mijn mening niet door een
normaal mens gebakken kon zijn.
”Die moet één van de soldaten gedraaid hebben” bracht ik tenslotte uit ,” want die zitten hier
altijd. Laten we de luitenant vragen eea uit te zoeken, want de dader moet barsten van de pijn
en heeft waarschijnlijk zijn anus gescheurd”.
Dat ding moet er uit worden gehaald verzuchtte de hwtk. Als zoiets tussen de buitenboordklep
komt zijn we de George. Mijn lenspompen kunnen dat binnenkomende water dan nooit
bijhouden.
Een uur later stond de hele groep militairen aangetreden op het achterdek. ( Heel toepasselijk
het Poopdeck)
De luitenant begon krijgshaftig “Mijn Heren, hedenmorgen heeft men tijdens de zaterdagse
inspectie een buiten model brok uitwerpsel in één der toiletten waargenomen. Wie van de
heren is, al of niet moedwillig, vergeten dit product van uitzonderlijke afmeting door te
spoelen”?
Aanvankelijk bleef het stil in de gelederen, maar toen kwam er een beweging en een mager en
schriel ventje, van nog geen 1 meter zestig, schuifelde uit het gelid naar voren. Keek even
schichtig rond maar toverde toen een brede grijns op zijn gezicht.
“Ikke” piepte hij, wees met een mager vingertje op zijn iele borstkast en hupte weer terug in
het gelid.
Vol verbazing keek de rest van de krijgsmacht elkaar aan. Niemand leek te geloven dat zo’n
kereltje zoiets kon produceren!
“Nou dan mag je je reet wel laten hechten”, zei er één, en er volgden nog wat toepasselijke
opmerkingen, raadgevingen en uitingen van ongeloof. Maar het kereltje hield vol dat hij de
producent van de keutel was geweest.
De luitenant kon dit echter niet geloven en brulde dapper ”Omdat de werkelijk viespeuk zich
niet meldt, ontzeg ik u allen de toegang tot de scheepsbioscoop tot nader order”
Een luid Boe geroep van de omstanders, zoals overige passagiers en matrozen, volgde op
deze strafuitspraak, waardoor de luitenant nog kwader werd en een extraatje bedacht voor de
kleine man.
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Hij moest de keutel opvissen en overboord zetten, en voor de rest van de overtocht werd hem
de toegang tot de Bar ontzegd.
Het ventje zat de rest van de reis gebakken, want hij werd door zijn maten ruimschoots, en vrij
van kosten, van bier voorzien.
Er werd nog vaak over dit incident gesproken en is uiteindelijk de geschiedenis ingegaan als
“Het geheim van de kleine onbekende soldaat”-------Barend

“Vierkant werk maken”
Je werk afronden

“Opgepast komaliewand”
We krijgen slecht weer en gaan slingeren
Ed Wijbrands
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Uit het Leven van Hr. Ms. “BUFFEL”
Nieuwe Brielsche Courant 1900-04-29 pag. 6.
BuffelsBron:
Praathuis

(Uit een tijd
dat de kassa nog op
wal stond…..)
Nieuw-Helvoet,
27deApril.
Volgens

de laatste volkstelling bestaat de bevolking

dezer gemeente uit 1001 mannen en 1103 vrouwen, de bevolking van Hr. Ms.
“BUFFEL” uit 204 mannen; de totale bevolking dus uit 1205 mannen en 1103
vrouwen, totaal 2308 zielen

Uit het leven van Hr. Ms. “BUFFEL”
Bron: de Harderwijker 1900-03-31 pag. 2
Door de politie te Nijmegen zijn gearresteerd een tweetal jonge matrozen van Hr.
Ms. logementschip “BUFFEL” uit Hellevoetsluis, die de vorige week Donderdag na
hun verlof te Rotterdam niet meer aan boord terugkeerden. Na een fiets te hebben
gehuurd, togen zij naar Utrecht, waar de een na den ander het gehuurde rijwiel te
gelde maakte; van daar begaven zij zich naar Nijmegen, daar voorzagen zij zich van
burgerkleeding. Hun vrijheid was echter van korten duur, daar zij spoedig door de
politie werden gearresteerd en naar Rotterdam teruggebracht.
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