
HAVENSLEEPBOOT
Door D. van der W erf

DELTA SHIPYARD b.v. te Sliedrecht 
heeft van de Koninklijke Marine een op 
dracht gekregen voor het leveren van 4 
havensleepboten van het t/pe ’DELTA 
HARBOURTUG 2745’. Het eerste casco 
werd op 15 november 1986 te water gela 
ten op Scheepswerf ’BIJLSMA’ te Warte- 
na. De doopplechtigheid werd verricht 
door mevr. H. Zwart-van Os, de echtge 
note van de oudste sleepbootkapitein van 
de Koninklijke Marine. Het vaartuig heeft 
bij de doop de naam ’LINGE’ gekregen, het 
registratieno. is A 874 (zie S en W  no 4 dd. 
20-2-’87 pag. 69). Deze eerste van de vier 
sleepboten werd op 20 februari 1987 door 
Delta Shipyard aan de opdrachtgever op 
geleverd.

Hoofdafmetingen, (zie algemeen plan) 
Lengte o.a. 27,45 m, breedte o.a. 8,30 m, 
holte 3,80 m, diepgang 2,70 m, kruiplijn- 
hoogte maximum 7,50 m, statische trek 
kracht 20 tf, voortstuwingsvermogen (2 X 
630 kW) 1260 kW, snelheid 11 kn, actiera 

dius gemiddeld 1000 mijl.
Het vaartuig wordt gebouwd volgens de 
normen van Lloyd’s Register of Shipping en 
moet voldoen aan de eisen van de Neder 
landse Scheepvaart Inspectie.

A lg em een
Van voor naar achter bevat de sleepboot 
de volgende compartimenten: Voorpiek, 
daarachter een cofferdam welke als ket- 
tingbak dienst doet, in de dubbele bodem 
een drogetank, een drinkwatertank, een 
cofferdam en een brandstoftank. Boven de 
dubbelebodem zijn de slaaphutten van de 
bemanning. Achter deze ruimte is de ma 
chinekamer met aan S.B. en B.B. vóór een 
brandstofbunker, daar achter een berg 
plaats met aan weerskanten brandstof- en 
ballasttanken. In de achterpiekruimte is de 
stuurmachine geplaatst. Op het hoofddek 
is het verblijf van de kapitein, de messroom, 
de kombuis en een wasplaats met toilet. 
Boven dit dekhuis is het stuurhuis.

Tank inhouden
Brandstof ca. 65 m3, smeerolie 2,5 m3,
ballastwater 14 m3, vuile olie 2,5 m \ drink 
water 12 m3.

M achine-insta lla tie
In de machinekamer zijn de volgende
werktuigen geplaatst:

-  Twee hoofdmotoren, S.W. Diesel type 
DRO 218 K, 8 cylinder, 4 takt eik met 
een MCR van 630 kW (800 pk) bij 750 
omw/min. Elke motor is gekoppeld aan 
een verstelbare schroef fabrikaat Pro- 
mac door middel van een vertragings- 
kast 2,5 : I fabrikaat Reintjes.

-  Twee dieselgeneratoren elk met een 
vermogen van 120 kVA bij 1500 omw- 
/min. De aandrijfmotoren zijn DAF mo 
toren type DK -  1160 MGK met een 
vermogen van 106 kW bij 1500 
omw/min.

-  2 stand-by koelwaterpompen.
-  2 stand-by smeeroliepompen.
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De twee sleepboten type D T  26 die aan Iran werden afgeleverd in november 1986.

-  i elektrisch gedreven lens/ballast- 
dekwaspomp.

-  I pto aangedreven lens/bal last-dekwas- 
pomp.

-  I pto aangedreven brandbluspomp ca 
paciteit 120 m3/uur.

-  2 startlucht compressoren met lucht- 
flessen.

-  1 brandstof trimpomp.
-  I zoetwater- en I zoutwater hydrofoor 

installatie.
-  I lenswater separator.
-  hydraulische power units voor het aan 

drijven van de ankerlier, de sleeplier en 
de brandbluspomp.

-  I centrale verwarmingsketel.
-  I warmwatervat.
In het magazijn achter de machinekamer is 
de hydraulische unit voor de stuurmachine 
geplaatst, de schuimcompoundtank en een 
werkbank.

Elektrische installatie
De volgende elektrische systemen zijn 
geïnstalleerd:
-  380 V, 50 Hz, 3 fase net voor kracht 

stroom
-  220 V, 50 Hz, I fase net voor verlichting,
-  24 V gelijkstroomnet.
De twee generatoren opgesteld in de ma 
chinekamer hebben elk een vermogen van 
120 kVA bij 1500 omw/min. cos qp 0,8. De 
generatoren zijn van het fabrikaat Stam 
ford type MSC 334 B.
In het stuurhuis is een 220 V schakelbord 
geplaatst en in de machinekamer een 380 V 
schakelbord. Voor het 24 V systeem is er

een gelijkrichter voor het laden van de 
accu’s.
De generatorsets kunnen vanuit het stuur 
huis gestart worden. Voor het bewaken 
van de machine-installatie is er een paneel 
in het stuurhuis geplaatst. Er is een 'sound 
powered’ telefoon systeem vanuit het 
stuurhuis naar de machinekamer.
De elektrische installatie werd geleverd 
door Van Rietschoten en Houwens B.V.

Dekwerktuigen
Op het voordek is een hydraulisch gedre 
ven ankerlier geïnstalleerd met een trek 
kracht van 3,4 ton bij een snelheid van 10 
m/min. Achter het dekhuis is een sleeplier 
geplaatst met een trekkracht van 10 ton bij 
een snelheid van 10 m/min. De houdkracht 
van de lier is 20 ton. Op het acherdek is een 
laadboom met een hijscapaciteit van 500 kg 
geplaatst. De elektrisch-hydraulische 
stuurmachine is geschikt voor een 2 roeren 
systeem, met een uitslag van 45° naar SB 
en 45° naar BB. De verstelbare schroeven 
zijn geplaatst in vaste KORT straalbuizen.

Accommodatie
Onder het stuurhuis op het hoofddek is het 
verblijf van de kapitein aan SB en aan BB de 
messroom. Achter de messroom ligt de 
kombuis en naast de kombuis aan SB is een 
wasplaats voorzien van een douche, 2 was 
tafels en een W.C. Onder het hoofddek 
zijn twee éénpersoons hutten en twee 
tweepersoons hutten. Aan de voorkant 
van deze hutten zijn 2 bergplaatsen. De 
accommodatie is voorzien van verwarming

en ventilatie, geleverd door de firma Heine 
& Hopman. Wat de geluidseisen betreft 
wordt voldaan aan de volgende maximum 
voorwaarden:
Stuurhuis NR 60, hutten en verblijven NR 
55, sanitaire ruimten NR 65, open dek NR 
75.

Brandblusmiddelen en reddings 
middelen
De machinekamer en de accommodatie 
werden voorzien van de brandblusmidde 
len welke zijn voorgeschreven door LRS 
en NSI. In de machinekamer is een hydrau 
lisch gedreven brandbluspomp geïnstal 
leerd, de pomp capaciteit is 120 m3/uur. 
Twee handbediende monitoren zijn ge 
plaatst op het stuurhuistopdek. Voor het 
blussen van oliebranden is er een water/ 
schuim mixer en een schuimcompound 
tank van 2500 I aanwezig.
De machinekamer is voorzien van een 
branddetectiesysteem en een Halon 1301 
brandblusinstallatie. De brandblusmidde 
len werden geleverd door de firma De 
Boer (Ajax). Als reddingsmiddelen zijn 
twee opblaasbare reddingsvlotten voor 
elk 8 personen met hydrostatic release aan 
dek geplaatst.

Nautische- en navigatie installatie
-  Radar installatie Decca.
-  UHF zend/ontvang installatie
-  VHF zend/ontvang installatie
-  Intercom installatie
-  Radio en T.V. installatie
-  Gyrokompas installatie
-  Magnetisch kompas
-  Bochtaanwijs installatie
-  Echolood installatie
-  Navigatielichten.
Aan de voorkant van het stuurhuis is een 
console geplaatst, waarin o.a. de bedie- 
ningshandels voor de verstelbare schroe 
ven en de startknoppen voor de dieselge 
neratoren zijn aangebracht.

Overige opdrachten en leveringen
Delta Shipyard heeft in november 2 onge 
veer de zelfde sleepboten afgeleverd, type 
’Deltatug DT 2650’. Deze sleepboten wa 
ren voor PSO/lran.
De afmetingen van deze schepen zijn: 
lengte o.a. 26,50 m, breedte o.a. 8,25 m, 
holte 4 ,10 m, diepgang 3,00 m, voortstu- 
wingsvermogen 2 X 600 kW =  1200 kW, 
statische trekkracht 22 tf, snelheid 12 kn. 
Voor een Afrikaanse eigenaar is men een 
havensleepboot type Deltatug DT 1850 
aan het bouwen, de voortstuwingsinstalla- 
tie heeft een vermogen van 735 kW. Ook 
zijn er in aanbouw 3 rijsttransport lichters 
met diesel voortstuwing, deze vaartuigen 
zijn bestemd voor Guinee-Bissau. De leng 
te van deze lichters is 15,90 m. De voort- 
stuwingsmotoren zijn DAF diesels. Verder 
zijn er nog in opdracht een inspectie vaar 
tuig, een personeelsboot en twee werk- 
boten.
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