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Tewaterlatingen 
 

 Op 14 oktober werd bij J. & K. Smit's Scheepswerven N.V. te Kinderdijk de voor rekening van L. Smit & Co's 
Internationale Sleepdienst in aanbouw zijnde zeesleepboot Elbe te water gelaten. 

De doopplechtigheid werd verricht door mevrouw D. G. Lels-Ebeling, echtgenote van een der directeuren van de 
rederij.  

De Elbe behoort met het in januari 1957 in dienst gestelde zusterschip Clyde tot de modernste en sterkste 
zeesleepboten ter wereld. De Elbe is gebouwd voor stationsdiensten, doch is eveneens geschikt voor bet uitvoeren 
van lange sleepreizen zowel in koude als in warme gebieden. 

De hoofdafmetingen zijn: lengte over alles 58,00 m, lengte tussen de loodlijnen 52,00 m, breedte op spanten 
10,80 m, holte tot hoofddek 5,45 m, diepgang op CWL 4,45 m, tonnage circa 820 brt, waterverplaatsing circa 1500 
ton. 

De Elbe wordt gebouwd volgens de voorschriften van Lloyd's Register of Shipping voor klasse 100 A1. 
De voortstuwingsinstallatie van de Elbe bestaat uit twee enkelwerkende direct omkeerbare Smit-M.A.N. viertakt 

dieselmotoren met oplading welke een vermogen ontwikkelen van totaal 4000 i.p.k. Via Lohmann & Stolterfoht 
Hydroflex koppelingen en een Lohmann & Stolterfoht tandwielkast wordt het vermogen overgebracht op de 
schroefas. Met behulp van de Hydroflex koppelingen kunnen de motoren zowel afzonderlijk als tezamen op de 
tandwielen worden geschakeld. Beide machines en de koppelingen kunnen door één man vanaf een centrale 
bedieningsstand in de machinekamer op afstand worden bediend. Indien snel manoeuvreren gewenst is kan één 
motor vooruit draaien, terwijl de andere achteruit draait. Het veranderen van de draairichting van de schroef kan 
dan eenvoudig bereikt worden door één van de twee motoren via de koppeling op de schroefas te schakelen. 

Drie Strüver dynamo-aggregaten, elk met een capaciteit van 95 kW, leveren 220 volt gelijkstroom. Voor gebruik 
in havens wordt een drie-cilinder 33 pk luchtgekoelde Armstrong-Siddeley dynamo-aggregaat aangebracht. Op het 
hoofddek wordt een 11 pk Armstrong-Siddeley nood-dynamo-aggregaat geplaatst. 

Ter verkrijging van de grootst mogelijke wendbaarheid wordt bet schip voorzien van twee roeren. De elektrisch-
hydraulische inrichting is van het fabrikaat Stork-Jaffa met dubbele rammen die in twee cilinders werken. De 
rammen zijn door middel van trekstangen verbonden aan de helmstokken der beide roeren. De elektrisch aan-
gedreven pompen zijn in staat de roeren in 20 seconden van boord tot boord te brengen. De pompen zijn voorzien 
van een telemotor en kunnen bediend worden van het stuurhuis uit, van achter op de loopbrug af  en van het 
kompasdek af. Ingeval de elektrische stroom uitvalt wordt de bediening van de stuurmachine automatisch overge-
schakeld op een handstuurinrichting. Bovendien kan de telemotor achter op de loopbrug overgeschakeld worden op 
een noodstuurinrichtmg. 

De Blocktube telegraafinstallatie omvat een telegraaf op het kompasdek, twee op de brug, één achter op de 
loopbrug en één in de machinekamer. 
     De sleeplier is voorzien van twee trommels, elk met een hydraulisch bediende reepgeleider. Aangezien de 
trommels onafhankelijk van elkaar gebruikt kunnen worden is het mogelijk met twee slepen tegelijkertijd te 
manipuleren. 

Voor brandblus- en bergingsdoeleinden krijgt de Elbe een pomp met een capaciteit van 250 ton per uur bij 8 atm. 
Deze pomp kan water leveren aan een achter op de loop;brug geplaatst waterkanon en aan een verdeelkast met zes  
2 ½ " aansluitingen voor brandslangen. Overig bergingsmateriaal dat aan boord komt: 6", 4" en 3" transportabele 
dieselmotorpompen, een drie-tons bergingsanker en duikeruitrusting. 

Het sleepmateriaal zal bestaan uit 6 ½ " staaldraden, 22" Manilla trossen, 10 ½ " nylon trossen, sleepkettingen enz. 
De accommodatie aan boord van de Elbe zal aan hoge eisen voldoen. Behalve aan de bemanning, biedt bet 

schip plaats aan 14 runners of leden van een bergingsploeg. De verblijven zijn verdeeld over vijf dekken en alle 
voorzien van warm en koud stromend water. Het schip wordt voorzien van een airconditioningsinstallatie en een 
zoetwatergenerator. 

De nautische uitrusting omvat de modernste rniddelen op dit gebied, zoals gyrokompas, radarinstallatie, 
echolood, een 2000 watt zoeklicht, twee kleine zoeklichten op de brug, loudhailer met talk-back hailer, enz., enz. 

De radioinstallatie zal bestaan uit krachtige telegrafie- en telefoniezenders en -ontvangers en een richtingzoeker. 


