Aanvaring met brug leidt tot vreemd geluid in Friesland

Jacht naar tik in bru
De draaibrug bij Stroobos.

Het is middernacht op het Prinses Margriet ka'
naal te Stroobos. Een donkere boot heeft zojuist
de nieuwe aluminium draaibrug van de Provin'
cie Friesland gepasseerd en geeft volle kracht
vooruit. Richting Lemmer. Ook het tegemoetkomende vrachtschip geeft vol gas. Het licht
springt op rood. De in het midden scharnierende
draaibug wordt gesloten. Maar de twee schippers gokken erop dat hun doorvaart langs de
brug nog net zal kunnen. Voor een stukje schip
is dit ook zo, al schuurt het wel.

Win van der llat'c

I)e stuurntan herstclt zijn vcrgissing en
laat rru clc schroef van hct schip ntct
srote snelhe id achteruit slaan. Maar zo'n
zrvarc vrachtboot st()l)t nict zo gcntakkclijk. Langzaiun rltiulr zckcr nitclert dc
stuurhut clc irtrnidtlcls bi.irta gcslotcrt blug.
Vluchtcn kan nict ntecr. ln de cltlnkcre
nacht vart rnaalt 2(X)13 rvortlt otrverbiddcli.jk de ka.juit van hct schip scscho\crr
cn tuirnclt nrct dc bcidc stLrurltri in hct
l)rinscs Marglict Kanaal. l)c clikkc schippcr hccti sni.jrvondcn. clc clttnnc ruglctscl.
l)c Ptxrlsc kapitcirrs rvillctt ttict ttaar
hct zickcnhuis. Zc latcn zich ter plckkc
bcharrdclcn ckxr rlc gcalartrttcrtlc attrtrtt-

lanccbrtrdcrs. !laal r an I crtlct I atett
zal hct irr tlic tkrttkcrc nircht rlicl rt)ccr
konrcrr. lrt clc rtlrtcncl hcctt tlc [rt'antl* ccr
dc r lachtbrxlt r ri.i crr kan tle brttg sccr
tkxu' hct autuvct'kccr rvorr-lclt gcbrtrikt.
l)c schaclc aan rlc ch'attibrtr:t \\oÍ(lt \(x)rlopir: gcschat ()p ccn tott. I)c zogchctctt
opzctzadcls r.r aar rlc bcidc bt'uguitcitt<lc'rr
op ruslcn. blijkcn in icd!-r -gcr.al Vcrzct. ]in
hier cn claal is ook tle iak heschadigd.
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Twee maanden later is de schade gerepareerd. Zonder iets te mankeren, zwenkt
de draaibrug open maar bij het dichtgaan
klinkt er iets onheilspellends. . . . Op de
laatste zeventig centimeter voor sluiting is
een tik te horen die er voor de aanvaring
nog niet was. En die tik is overal goed te
vernemen. Ofje nu onder, aan haar uiteinden, ofmidden op de brug staat. Het geluid is overal even luid. Er gaan stemmen
op dat de tik geen enkel probleem hoeft te
zijn. Maar de technici van de onderhoudsdienst van de orovincie Friesland zien dit

arrdcrs. I)c.jacht op clc 'gcheinrzinnige'

tik'

hcgi nt.

0nderzoek
Ficrr r lachtrr lgcn rttct lrogcclrukspuital)paratuur ilrri\ ccfl fri.i clc al unri rt i urtt
clraaibrug. \{ issch icn z-ittcn ct' schcurct't i tt
dc lttoncottstructics tta dc aaltrarirtg. Het
betorr *rlldt schrxrtt gcslxrtcn cn dc oltltervlaktes \À'or(len nauu kcurig gcïnspcc-

tlc bocl onhclstclbaar tc bcschacligcn.
l)arr sordt cr ccn bra:trn gcsignalecrcl.
Dczc zit ()P dc trpzetstukkL-n \\'aarop
dc [r'uguitcirrtlcrl rustcn. bi.j clc hrug in
gcslotcrr positic. l)it ntag nict. !lontcurs
saan nlct sli.jptollcn dc opltxpplatctt tc
li.jf. l)c boutcn ulrrtlctt rcrrattgcn of ttÍrgctr()kkcn. l)c lagcrs in tlc rollcn orrtlcr
rlc hrrugcinclen $ordcn schoongcttraakt c-n
rvotdt
ruicurvc' u'ordcn bestcld. I{ct
-eehcel

teerd. N4aar cr is niets u'at op sclteurvorming tjjkt. Als de brug na het openen
weer dicht gaat. laat de 'geheimzinnige

voorzicn van BP biogrease vet. i{et'r^t)r(lt

tik'zich opnieuw horen. Maar

zeventig centimeter voor sluiting klinkt
opeens geen tik. Verwachtingsvol wordt
de brug opnieuw geopend en gesloten.
Dan is ie er weer. Door de hele construc-

de Friezen

zijn niet voor één gat te vangen. De
bovenstoel van de draaikans wordt gedemonteerd. Maar er is niets te vinden dat
er verdacht uitziet. De tik geeft zich niet
bloot. Alles wordt nu met nieuwe moeren,
bouten en sluitringen gemonteerd. En als
de brug weer bijna dicht is, is er weer die
tik. De kop van de cilinder, die de brug
laat bewegen. is ook verdacht. Maar het is
niet mogelijk deze te demonteren zonder

spannend om de brug te opeuen. En nog
spannender om deze weer te sluitcn. Op

tie.

Hydrauliek
Als volgende verdachte wordt het hydraulische gebeuren beschouwd. Een lange

cilinder brengt de brug over zijn draaikrans in een draaiende bewegins. Aan het

Juk

l..rlmcloord s'ortlt irtscschitkcltl. l)ic
hccli hcn r'c|tir-r gclrolpe rr r rrrr ccn b|u!
ntct \'tcont(lc gc'luidcrt al tc konrt-n..,\ls
ccrstc rrortlt rlc d|aaikrans lrclLri\terd. l)il
gcbcrlrt trltlasoort op r icr yrlalrt:crt itt tlc
nrnrllc. \lcl (l('/c tc(llniek ir ttitr't.l
Lrit

lclirtgc ltschurli-!in-1. zcll: cctt sl()lie
ccrr lollichiriurr. tc hrrrcrt.

()ll

I)t

tirrtclklart:
bli.jkt nicttcrrtrn clc lrartr at inL onguscltortlcn tc hchbcn (l()orstai[r.

Ontrnaskercl
li!rfcgirill ligt lrct nict. l:rr irl cr cnrnin ulrrt
tlc bcLr!cls rlic hct lcirlingsrtk tlnrlcr.
\lcn r:rtirt tlc tlrLrkselrlrkellurfs t tlnl lttlcrt'n.
Il()\cll(licn bli.jkcn tle cirrlsclutkclltar' ricl
Itclt'tt]ltitl S()('(l lc \lilllÍr. I lct i\ irll!'l)taal
lercrucelr. \'itr nrclingen rrortlt ct-n grali'
rtlrc trt'er'!arc gclltaakt \ar) ltct i)\(lfaulrichq 111111r., 1,x)l) tij(lcn\ oltrrctr err slrrit(-l) \ atl (le lrru!.. Stcctls is rte tik lttxtt'traat
trtaar nicr tc lczcn in dc graliekcn.

Afliopen

llrxrq ti.itl r txrt ltct hctle nkcn \ a1l ecrl
list. Ilct gcluirl run tlc tik is nicl:rllccn
nr:r;rr' llrrrrtu rtt:r:rr krrt,rrk l.r'rreSittS.
(

rcrgi!' llcbbcn. Ortr:ct\\ i.llc'ltl ir lrct

r

crpllr:rtsinue ncr.gic rlic rloor tlc lrcle

de ze

tonstruelic.sirlnrt. l:rt tllrt is tc rlctcn. l)c
Lrilslat rlrn tlc crrcrgic-iltltoLrtl ratt tle Irk
z-rl luxrg:trruarselti.inli.il bi.j tlc lrron lrcl
stclkslr' zi.jrt. .l:r' uordcrt \cr\(hillL'n(lc

n)ce tÍ)lilatse n

bcdlcht. Onclcr tlc brug

van

dt <'ilindcr.

o1r

tucc kreatics. trp hct cilirrdcriuk. alsnrctlc
op tlc ko;.r r arr tlc ciiirrtlcr crt rlc rtarttlri.jlstang. 'l'i.itlcns hcl opcrt- r:rt tlichtguatt
r:rn

tlt httt! \\r)tlll

rL'il)cl('t)

riitcr'tt

20.!r'

nirirnrrlc'long lirnc slrrc liltltt'. l)it is cen
ti.jtlsir:nirirl rlut ccn hclc c1'elu: lang kan
nrctcn. lirt r iererrlrr rrrtig uul rttarittlt:rl.
l)c hlrrr: ()l)crcn cr) slLtitcn korl 1\\cc rllirill
tncc nrirrrrlcn. llct opucrtorrtert ti.jtl:igruutl
kirn irr tle c()nrl)utcr ttoltlcr bcscrkl irt tlc
tllic rclsehillcrrtlc ccnlrctlcrr riirirrtril clkc
I I irrg lleslaut : r cr'plaatsirtg. snclhtitl ol
rcr':rrelIirrr. \\'clkc eenlrcitl or)tn)ir\kerl
tlc eclrcirrizinnige tik' he t ltstc.' I)it
Itlrlkt .le tr'rtlreitl'\('r'j)lirirt-in:' k ziir. irr
rrritrorrr. l)c lLrinr ilee sccontlen lalrrc
iik hli.ill nlccr ce n Lrlak. cigcrtli.jk ecn
aartlrxrlt nrraÍ ccn klcirtc e rt tlan ccn !r'olr'
liL. l)c uil\las r arr ric tiL is lrel Llxrtst in
ilc aarrclli.jlstarrg u aar dc cilitttlcr'lt4r o1r

1r'i

I)e kop von de
:urgerstang met de
inx,endige tik.

Nu zijn er mensen die menen dat er met
een tik gemakkelijk te leven valt.
Misschien is het niet een technisch maar
een emotioneel probleem. Zij zijn bereidt
om met een som geld de tik afte kopen.
Wellicht kan met wat PR-werk de
komende vijfentwintig jaar de tik wel iets
karakteristieks worden van de draaibrug
te Stroobos en uitgroeien tot een pu-

bliekstrekker. De nuchtere Friezen van de
Provincie Friesland slaan het voorstel in
de u i rrd. De Mobiel Technische Dienst
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Jacht naar tik in brug
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zit. Hier rnoct dus rle bron van dc tik zich
bevinclen. En inclcrdaad. bij ecn naurvkcurige beschou*ing tijclcns de tik nret
rvinkelhaken, nraatlitttcn cn cctl N'atcrpas
is ecn lichtc bcrveging tc zien r an tle
stangkop. I)c tik gccl-t zich bl<xrt ctt is ratr
haar gclteinrzinrrighcid bcroo[d. l'-ulckaI
Nu dc ltratic ran tlc knal dtridcli.ik is.
bli.jlt dc r rat-u h<t clg hct zal zijn. l-.cn tik
is nrisschien txrk *cl uf tc kopcn bij tlc
vcrzckerirtgsrrnatschappi.i. l)e discussie
karr ricl tot Sint-.juttcrtris (lufcrl t()tclal (laaf
()pccrls ccn cinclc aittt

*orclt gctrtitakt. I)c

irrrrritltlcl. nict rtttcr ztr gchtintzirttrir:c

tik rcrschi.jnt rtu irt hct opcttbaar. Ilct is
opnicus rnicldernacht als clc kunststol
zittirrg irr tlc eilirttlcrkop u iirt pt'sitie
r

crlaat.
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Haal het beste uit uw machine!
De investering in uw machines verdient het optimaal
te worden benut, zodat u de beste opbrengst krijgt voor
uw totale geïnvesteerde kosten, het energieverbruik,
de onderhoudskosten en de betrouwbaarheid.
Machines verdienen het te worden beveiligd tegen vastlopen, en andere onverwachte situaties, die ongeplande
stoos en downtime kunnen veroorzaken.

É

:

ook moet u volledige controle hebben over uw machines,
elke seconde van start tot stop, zodat Í beslist wat er
gebeurt en wanneer het gebeurt.

I

lvlet haar ruim 30 jaar ervaring in het regelen en beveiligen
van machines loopt Emotron voorop bij het aanbieden van
kenn is van producten zoa ls f requentieregelaars, soft starters
en asbelastingsmonitoren, waarmee u het beste uit uw
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machines kunt halen.
Wilt u meer weten, neemt u dan contact op met Emotron

-----=-BEvEltlGENl

STARTEN

\

REGELEN

----

.

Polakkels 5.5531 NX Bladel
Tef. (0497) 3a 92 22 . Fax (o497) 38 62 75
Èmail: inÍo@êmotron.nl . www.emotron.nl
Emotron Bv

\r-

\

DEDICATED DRIVE

STOPPEN

