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W IJZIGING VAN DE VO O RSCHRIFTEN  VOOR DE METING VAN ZEESCH EPEN , 

IN HET BIJZONDER MET BETREKKING TO T „SH ELTERD EK” EN ANDERE „O PEN ” 
RUIMTEN

De Intergouvernementele Raadgevende 
Organisatie voor de Zeescheepvaart van 
de Verenigde Naties, gevestigd te  Lon
den (afgekort I.M .C.O.), vormde in 
juni 1959 een sub-commissie voor de 
Soheepsmeting die to t opdracht kreeg een 
aanvaardbaar universeel systeem voor 
meting van zeeschepen te ontwerpen.

Aangezien van verschillende zijden 
werd aangedrongen om ter verbetering 
van de veiligheid een einde te  m aken aan 
het toelaten van tijdelijke afsluitings- 
middelen voor tonnage-openingen in bo
venbouwen, werd door deze sub-com- 
missie als eerste taak de behandeling van 
„shelterdek”- en andere „open” ruimten 
ter hand genomen, met het doel de per
manente afsluiting of het weglaten van 
tonnage-openingen mogelijk te maken.

Als resultaat ontstond een aanbeveling 
van de R aad van de I.M .C.O. dd. 18 
oktober 1963 (Resolutie A  48/111), waar
in, zolang een universeel metingssysteem 
nog niet vastgesteld en aanvaard was, 
aanbevolen werd om de nationale voor
schriften voor de meting van zeeschepen 
zodanig te wijzigen, dat de door „ton
nage-openingen” open geachte ruim ten 
waterdicht worden afgesloten, terwijl 
de vrijstelling van meting in  de bruto- 
inhoud, als voorheen het geval was, wordt 
gehandhaafd.

E en tonnagemerk, zie fig. 1, dient te 
worden aangebraoht op de zijden van het 
schip, indien men als voorheen bepaalde 
ruimten in het tussendek tussen de twee 
bovenste volledige dekken, vrijgesteld 
wenst te zien, onder voorwaarde echter, 
dat het tonnagemerk dan niet mag zijn 
ondergedompeld.

Aangezien Nederland aangesloten is bij 
het Verdrag van Oslo 1947 voor de me
ting van zeeschepen, was het nodig, de

internationale voorschriften welke zijn 
vastgesteld in de bijlage van genoemd 
verdrag, aan te passen aan de bovenver
melde Resolutie van de I.M .C.O. Dit 
geschiedde op een conferentie te Oslo, 
gehouden in 1965.

N adat de regeringen van de hieronder 
volgende aangesloten landen, t.w. Bonds
republiek Duitsland, Centraal Afrikaanse 
Republiek, Finland, Frankrijk, Gabon, 
Israël, Ivoorkust, Madagascar, N eder
land, Noorwegen, Polen en Usland, de 
wijziging van de voorschriften hadden 
goedgekeurd, zijn zij voor Nederland op 
1 april jl. van kracht geworden. (De sta
ten Zweden en Denemarken zijn uit het 
V erdrag getreden, doch blijven de voor
schriften geheel toepassen).

E en tijdperk in  de geschiedenis van de 
Soheepsmeting, die in Engeland in 1872 
begon m et de verwikkelingen rondom  
een gedeeltelijk shelterdek van het s.s. 
Bear wordt hierm ede afgesloten.

De wijzigingen in de N ederlandse 
voorschriften zijn neergelegd in  een ge
heel nieuwe Bijlage (bevattende de tech
nische voorschriften voor de meting van 
zeeschepen en de daarbij behorende fi
guren en meetbrieven) van het M eetbrie- 
venlbesluit 1949 en vastgesteld bij Ko
ninklijk Besluit van 2 februari 1967, 
Staatsblad no. 93.

Teneinde alle m oeilijkheden verbonden 
aan het zogenaamde transform eren van 
„open” shelterdek-schepen naar een ge
sloten conditie en om gekeerd u it de weg 
te ruimen, werd bepaald, dat de schepen 
die van een tonnagem erk worden voor
zien een meetbrief verkrijgen m et daarin 
twee bruto-inhouden en twee netto-in- 
houden vermeld. D e grootste bruto-in- 
houd en netto-inhoud gelden als de 
basislijn van het tonnagem erk is onder
gedompeld (zie fig. 2), de kleine inhou- 
den gelden als het tonnagem erk niet is 
ondergedompeld.

Figuur 1

Va& VAM DE DIEPSAMéi 
NAAR DE MAL TOT HET TONNAéiE-MERK.



In  samenhang met de veiligheidsvoor
schriften  zal voor deze schepen steeds de 
grootste waarde van de bruto-inhoud 
maatgevend zijn.

De afstand van het tonnagemerk tot 
het tweede dek wordt door de Scheeps- 
metingsdienst aan de hand van een be
rekening vastgesteld. Deze komt onge
veer overeen met het vrijboord dat aan 
het schip zal worden toegekend indien 
het tweede dek het vrijboorddek zou zijn.

V oor schepen die constant lichte la
ding vervoeren en dienovereenkomstig 
licht geconstrueerd zijn, kan indien het 
vrijboord is berekend onder aanname 
dat het tweede dek (van bovenaf ge
rekend) het vrijboorddek is, en de tussen- 
deksruimte dus een bovenbouw vormt 
over de volle lengte, een meetbrief wor
den uitgereikt met één bruto-inhoud en 
één netto-inhoud. In dat geval wordt het 
tonnagemerk met de basislijn op gelijke 
hoogte geplaatst als de bovenste lijn (zoet- 
waterlijn of tropenzoetwaterlijn) van het 
vrijboordmerk (zie fig. 3).

De invloed van deze nieuwe metings- 
voorschriften op bestaande schepen is dus 
in de eerste plaats van betekenis voor 
schepen die van een tonnage-opening in 
het dek of in de schotten van een boven
bouw zijn voorzien. In verband met de 
benodigde hermeting van bestaande sche
pen werd door de Hoofdinspecteur 
voor de Scheepsmeting de volgende 
groepsindeling gemaakt.

Groep A
Shelterdekschepen die van tijd tot tijd 

een transformatie van de gesloten naar 
de open conditie, of omgekeerd, onder
gaan. Deze schepen dienen zo spoedig 
mogelijk te worden behandeld. Een ton
nagemerk dient te worden aangebracht 
aan beide zijden.

Het vrijboordmerk van het schip in de 
open conditie dient definitief te worden

verwijderd door oplassen en vlakslijpen 
of anderszins. Deze schepen dienen h e r
m eten te worden, doch hiertoe is e e n  
hermeting aan boord in de meeste g e 
vallen niet noodzakelijk.

De betreffende rederijen dienen in  v e r
band hiermede een aanvraag voor h e r
meting te richten tot het H oofd van h e t  
District van de Scheepsmetingsdienst, 
waartoe de thuishaven behoort.

Groep B
Schepen die alleen voorzien zijn v a n  

tonnage-openingen in de schotten v a n  
de bovenbouwen.

N a het waterdicht afsluiten van de to n 
nage-openingen of het vervangen van  d e  
p laat op haakbouten door een sluitings
m iddel van de eerste klasse, dient, n a  
constatering hiervan door een am btenaar 
van de Scheepsmetingsdienst, de m eet
brief door het Hoofd van het D istric t 
van de Scheepsmetingsdienst te  w o rd en  
voorzien van een gelegaliseerde v erk la 
ring voor ontheffing van de toepassing  
van tonnage-openingen.

Groep C
Shelterdekschepen van m inder dan  5 0 0  

ton  bruto-inhoud. Deze dienen van e e n  
zogenaam d tonnagem erk aan beide z i j 
den te  worden voorzien, terwijl de o p e -  
nimg in het dek en in de scho tten  
waterdicht dienen te w orden gesloten. M e t  
betrekking tot dwarsschotten in  de sh e l- 
terdek-ruim te w ordt opgem erkt, dat d e  
eis tot waterdichtheid of gasdichtheid a l 



leen geldt voor zover dit door de Scheep
vaartinspectie w ordt verlangd. D e meet
brief dient eveneens van een gelegaliseer
de verklaring te w orden voorzien, aange
vuld met aanwijzingen m et betrekking 
to t de positie van het tonnagem erk.

Groep D
Shelterdekschepen van 500 ton  of meer 

zomede schepen m et ten m inste twee vas
te dekken w aarvoor de eigenaar een 
tonnagem erk wenst.

Alle schepen van deze groep dienen 
t.z.t. gedeeltelijk herm eten te w orden en 
van een nieuwe m eetbrief te w orden voor
zien. In  het algemeen zullen deze sche
pen m oeten w orden voorzien van een 
meetbrief model 1 A  (met twee tonne- 
m aten), tenzij de sterkte van 'het schip 
geen grotere diepgang toelaat dan die 
welke overeenkom t m et de diepgang 
in de huidige ,,open” conditie, in  dat 
geval zal een m eetbrief m odel 1 B (met 
één tonnem aat) w orden uitgereikt. Een 
tonnagem erk dient te w orden aangebracht 
aan beide zijden.

H et schip zal slechts één vrijboord- 
m erk mogen hebben, hetzij m et het bo
vendek, hetzij met het tweede dek als 
vrijboorddek. H et eventueel andere vrij- 
boordm erk dient als eerder aangegeven 
te worden verwijderd.

V oor de w aterdichtheid van de dwars- 
schotten in de ruim te tussen bovendek en 
tweede dek geldt hetzelfde als reeds voor 
groep C werd opgemerkt. D e behande
ling van schepen uit de laatste groep zal 
in verband m et de benodigde hermeting

geruime tijd vorderen en zal het best 
kunnen geschieden tijdens een in- en uit
wendige onderzoeksbeurt van het schip.

Spoedige aanmelding van deze sche
pen bij het H oofd van het D istrict van 
de Soheepsmetingsdienst, zodra de tijd 
voor een bedoelde onderzoeksbeurt na
derbij kom t, is noodzakelijk.

De behandeling van de thans gesloten 
schepen u it groep D , is u it veiligheids
overwegingen in  het geheel n iet urgent, 
doch indien de beschikbare bezetting dit 
toelaat, zullen ook deze schepen op aan
vraag behandeld worden.

Nieuwe schepen zullen w orden geme
ten volgens de nieuwe voorschriften en 
de door de H oofdinspecteur voor de 
Scheepsmeting gegeven „A anwijzingen” , 
tenzij de bouw er vóór 1 april 1967 ken
baar heeft gem aakt aan het H oofd  van 
het D istrict van de Scheepsmetingsdienst, 
dat hij nog de oude metingsvoorsehrif- 
ten w enst te zien toegepast. D e meting 
zal dan  echter vóór 1 april 1969 m oeten 
zijn verricht.

Bij m eting volgens de nieuwe voor
schriften zal, indien geen tonnagem erk 
wordt verlangd, hetgeen uiteraard  niet 
mogelijk is voor schepen m et één dek, 
een m eetbrief m odel I worden uitgereikt.

Deze m eetbrief is in hoofdzaak gelijk 
aan de oude internationale m eetbrief. In  
het eerder genoemde S taatsblad no. 93 
zijn alle drie modellen I, I A  en I B  af
gedrukt.

Behalve de hierboven genoemde wijzi
gingen die op de aanbeveling van de
I.M .C .O . zijn gebaseerd, werden onder

m eer nog de hieronder volgende wijzi
gingen in de uitvoeringsbepalingen van 
het Oslo-verdrag aangebracht met be
trekking tot ruimten die zich op of boven 
het bovendek bevinden en voor ruimten 
die zich onder het bovendek doch boven 
het meetdek bevinden in gevallen waar
in een tonnagemerk is aangebracht.

a. De ruimten bestemd voor navigatie 
als: kaartenkamer, radiohut, berg
plaatsen voor hulpmiddelen voor de 
navigatie, zijn thans in  tegenstelling 
met voorheen vrijgesteld van meting 
in de bruto-inhoud.

b. Alle sanitaire ruimten zijn thans vrij
gesteld (voorheen alleen W .C.’s en 
urinoirs).

c. Gangen die voorheen vrijgesteld wa
ren door middel van tonnage-ope- 
ningen zijn thans niet meer vrijge
steld.

d. Gangen (nissen) die over de volle 
wijdte van dek tot dek open zijn, 
worden slechts vrijgesteld indien de 
lengte niet meer bedraagt dan twee
m aal de breedte.
Zijn zij echter aan beide einden ge
heel open, dan kunnen zij worden 
vrijgesteld mits de lengte niet meer be
draagt dan viermaal de breedte.

e. H et meetdek is volgens de gewijzigde 
voorschriften het bovendek in sche
pen met niet meer dan één volledig 
dek en het volledige dek onmiddellijk 
beneden het bovendek in  schepen met 
twee of meer volledige dekken.

GROEI W ERELD KO O PV A A RD IJV LO O T

Op de voortdurende groei der wereld- 
koopvaardijvloot is bij de bespreking der 
door Lloyd’s gepubliceerde gegevens 
reeds gewezen. In  het afgelopen jaar wer
den wederom  ruim  twee miljoen brt. meer 
dan in  1965 te  w ater gelaten en werd 
voor de derde m aal in successie een nieuw 
hoogtepunt bereikt. H et m erkwaardige 
van deze voortdurende vlootuitbreiding 
is dat zij bepaald geen steun vindt in  de 
gang van zaken in de algemene vracht- en 
tankvaart. W at de droge lading-vaart be
treft behoort de kortstondige opleving in 
de transatlantische graanvaart al weer tot 
het verleden en bewegen de vrachten, met 
nam e voor bulkcarriers, zich op een peil 
dat voor deze schepen slechts een mini
m aal overschot laa t en aanzienlijk ligt 
beneden het niveau van een jaar geleden. 
In  de tankvaart is het vrachtenpeil even
eens belangrijk lager dan verleden jaar en 
laat geen redelijk overschot voor afschrij
vingen om  van rendem ent op  het ge
ïnvesteerde kapitaal m aar niet te spreken.

H et m aar al te  vaak ontbreken van vol
doende aanpassing der produktie aan  de 
vraag m anifesteert zich thans ook in  de 
vervanging der tijdens de oorlog gebouw
de Liberty-schepen door m oderne en 
efficiënte eenheden. N adat de Engelse 
werf Pickersgill & B artram  & Son als 
eerste m et een nieuw  type, d'e S.D. 14 m et 
een draagvermogen van 14.200 ton  tegen 
een prijs van m inder dan £  1 m iljoen aan 
de m ark t kw am  en er ook in slaagde een 
aantal bouw opdrachten m et nam e voor 
Griekse rekening te  boeken, zijn in  snel 
tem po andere werven gevolgd zodat 
reders op het ogenblik reeds tussen tien 
verschillende typen w aaronder twee E n 
gelse, twee Duitse, vier Japanse, een 
Pools en een N oors ontwerp kunnen kie
zen.

De vraag rijst w aarom  onze nationale 
scheepsbouw niet to t de allereerste be
hoorde om m et een zorgvuldig uitgedok
terd en tegen concurrerende prijs te leve
ren vervangingstype aan de m ark t te

komen. Zou men hiervoor een aantal 
serieuze gegadigden hebben gevonden 
zodat seriebouw mogelijk ware geweest 
mits ook financierings-faciliteiten werden 
geboden, dan had men druk op de rege
ring kunnen uitoefenen om  sneller met 
concrete maatregelen onze scheepsbouw 
te steunen. Wij kunnen ons niet onttrek
ken aan de indruk dat onze werven hier 
een gerede kans om pionierswerk te ver
richten hebben gemist.

D e aanbiedingen der tien bovenge
noemde werven komen neer op prijzen 
van rond £  1 miljoen. T er vergelijking 
zij erop gewezen dat de oorspronkelijke 
Liberty-schepen, om welker vervanging 
d'e strijd thans is ontbrand en. die tijdens 
de oorlog in de Verenigde Staten naar 
een Brits ontwerp werden gebouwd, met 
een draagvermogen van 10.840 ton on
geveer $ 1,8 miljoen kostten (ongeveer 
£  650.000,— ).



G R A A N IN H O U D  EN BIJBEH O REN D  Z W A A R T E P U N T  

SN H E T  VO OROW TW ERPSTADSUM

door

Ir. J. J. W Q O R T M A N  

en

ih r. Ir. F. J. D E  R A N IT Z

Samenvatting
Een methode wordt beschreven ter bepaling van de netto graaninhoud van vrachtschepen en bulkcarriers in het voorontwerpstadium . 
Hierbij is uitgegaan van een standaardschip, waartoe het ontwerp kan worden herleid. Onderscheid is gem aakt voor drie posities van  
de machinekamer nl. midscheeps, op een kwart van de lengte van achter en geheel achter. M e t behulp van een aantal diagram men en 
benaderingsformules is de netto graaninhoud op eenvoudige wijze te bepalen, indien een lijnenplan nog niet beschikbaar is. Tevens  
worden diagrammen en formules gegeven voor de bepaling van het zwaartepunt in hoogte van de netto graaninhoud, hetgeen van  
belang wordt geacht in verband m et de stabiliteit.

Inleiding
Bij het projecteren van een nieuw schip zal de ontwerper steeds 

trachten de optimale hoofdafmetingen vast te stellen. H et is hier
bij van het grootste belang dat reeds in het voorontwerpstadium 
de ru im inhoud kan worden bepaald en aldus kan worden nage
gaan of de gekozen hoofdafmetingen het schip de gewenste —  
meestal door de reder vastgestelde —  laadruiminhoud verschaf
fen. In  dit stadium van het project is de ontwerper tevens geïn
teresseerd in de invloed van wijzigingen in de hoofdafmetingen 
en vormparameters op de netto graaninhoud.

Bij schepen m et een re] atief grote ruiminhoud zal soms de holte 
vastgelegd worden door de gewenste ruiminhoud en in mindere 
mate door de vrijboordsbepalingen. In verband m et de stabiliteit 
is het wenselijk —  vooral in het laatstgenoemde geval —  snel de 
invloed van een eventuele holtevergroting op het zw aartepunt in 
hoogte van de ruiminhoud vast te kunnen stellen.

In  de literatuurlijst zijn verschillende publikaties vermeld be
treffende methoden om  in het voorontwerpstadium de nettO' graan
inhoud te bepalen. Een goede methode is die, welke gebruik 
maakt van de zg. „ruimvergelijking” [2] en [4], Een bezwaar 
is echter dat de inhoud wordt bepaald inclusief de voorpiek en 
achterpiek, welke later weer moeten worden afgetrokken. D it is 
omslachtig en komt de nauwkeurigheid niet ten goede, daar een 
goede bepaling van de inhoud van de pieken in het voorontwerp
stadium vrijwel onmogelijk is.

De nauwkeurigheid van de diagrammen uit [2] is niet altijd 
voldoende, zoals uit onderstaand onderzoek is gebleken. De in [2] 
aangegeven motorkamerlengten, afhankelijk van het vermogen, 
zijn veel groter dan blijkt uit een groot aantal recent gebouwde 
schepen.

Tenslotte is het bij de —  in de literatuurlijst genoemde —  bena
deringsmethoden meestal onmogelijk om het zwaartepunt in hoog
te van de laadruiminhoud te bepalen, terwijl dit toch van het 
grootste belang is in verband met de stabiliteit.

N aar aanleiding van de genoemde bezwaren bij het toepassen 
van de reeds bekende benaderingsmethoden is onderzocht hoe de 
graaninhoud en het bijbehorende zwaartepunt in hoogte afhan
kelijk zijn van de hoofdafmetingen, de langsscheepse indeling en 
van de vormparameters. E r is aangenomen dat een lijnenplan nog 
niet beschikbaar is.

De nauwkeurigheid van de beschreven m ethode om de graan
inhoud en het zwaartepunt te berekenen zal blijken voldoende te 
zijn voor het voorontwerp, nl. de maximale afwijking in de graan
inhoud is minder dan ±  1 pet. en  de maximale afwijking in de 
hoogteligging van het bijbehorende zwaartepunt is kleiner dan 0,5 
pet. van de gemalde holte.

De inhoudsberekening is een eenvoudige optelling van de in
houd van een zogenaamd „standaard’ -schip en van enkele cor
recties o.a. van de zeeg, de dekrondte, de luikhoofden, een afwij
kende motorkamerlengte. Een schema is gegeven voor toepassin
gen in de praktijk.

Beschrijving van de inhoudsberekening

2.1. Algemeen
De totale netto graaninhoud (== 1) van het schip kan  w orden 

gesplitst in een vrij willekeurig aantal delen e n /o f  correcties. In  
de volgende paragrafen zal w orden aangegeven hoe een 14-tal 
delen en /o f correcties bepaald  kunnen worden. V an een 8-tal m in
der belangrijke correcties w orden geen benaderingsform ules ge
geven om dat deze correcties soms zeer klein zijn of om dat de b e
treffende correctie beter in elk specifiek geval apart bepaald  kan 
worden.

D e totale netto graaninhoud ( =  I) wordt bepaald uit onder
staande formule:

n =  21

I  =  2  In m et n — 0 ,1 , 2  ............2 0 ,2 1  . . . .  (1)
n  —  0

en de afstand van h e t bijbehorende zw aartepunt to t de basis 
( =  G K ) wordt gevonden uit

G K =  ■ G K n   (2)
1  n  =  0

waarbij

I  =  totale netto graaninhoud van het schip; berekend tussen 
de dubbele bodem  en de onderkant van het bovenste 
doorlopende dek  (of de onderkant van de luiken); b e 
rekend tussen de binnenkanten van de huid, exclusief de 
inhoud van de verbanddelen, stutten, ruim ladders e.d., 
exclusief de inhouden van de voorpiek, m achinekam er, 
tunnel m et recess en achterpiek.

G K  =  afstand van het volum ezw aartepunt van de to tale netto 
graaninhoud (/) to t de basis.

I n =  netto graaninhoud van het n e onderdeel of correctie.

G K n =  afstand van het volum ezwaartepunt van het inhoudson- 
derdeel I n to t de basis.

In  de volgende paragrafen zal aangegeven w orden hoe de in 
houden van de verschillende onderdelen (/„) en de bijbehorende 
GkT„-waarden te berekenen zijn m et behulp van em pirisch-analy
tisch bepaalde formules. Teneinde een overzichtelijke sam enstel
ling te verkrijgen, kan daarbij gebruik w orden gem aakt van tabel I.

H et verdient echter aanbeveling om voor elk project een globale 
langsdoorsnede van het schip te  schetsen, waarbij voor de lengte 
van de m otorkam er eventueel de in paragraaf 2.5 genoemde 
figuren en formules gebruikt kunnen worden.



VLL

Fig. 1. Standaard Umgsscheepse indelingen

2.2. De standaard graaninhoud /„
D e standaard graaninhoud I 0 wordt gedefinieerd als de netto 

graaninhoud van het schip met 2 dekken en met de langsscheepse 
indeling volgens figuur 1; deze inhoud is exclusief de inhouden 
van de standaard voorpiek, m achinekamer, achterpiek en dubbele 
bodem; de standaard dubbele bodemhoogte (inclusief de buik- 
denning) is aangenomen op 0 ,1 0 /? , de tanktop is aangenom en 
als horizontaal over de volle scheepsbreedte; geen zeeg; geen d'elc- 
rondte. E r is reeds rekening gehouden (d.w.z. aftrek) met het 
verlies aan inhoud door de norm ale verbanddelen, stutten, ruim - 
ladders e.d. Echter de inhouden van de eventuele tunnel, recess 
en wingtanks zijn nog bij I a inbegrepen. Speciaal in verband m et 
de toepassing op bulkcarriers is de Ia op bovengenoemde wijze ge
definieerd zonder zeeg en dekrondte, immers vaak is geen zeeg 
(of weinig zeeg) aanwezig over het ruimgedeelte.

De netto graaninhoud I 0 kan bepaald worden uit

c„ . L  . B . H (5)

waarbij
L  =  lengte op de loodlijnen
B  =  maximale breedte (gemald)
H  =  gemalde holte op het grootspant (verdeelspant 10)
c0 =  coëfficiënt, afhankelijk van de spantvorm, blokcoëffi- 

ciënt, waterlijncoëfficiënt en de ligging van de m otor- 
kamer. Zie figuur 2.

H et bijbehorend zw aartepunt in hoogte volgt uit:

GK„ =  k,t .H    (6)

waarin
k„ =  coëfficiënt, afhankelijk van de spantvorm, waterlijncoëf

ficiënt, blokcoëfficiënt en van de ligging van de motorka- 
mer. Zie figuur 3.

De genoemde figuren 2 en 3 hebben als basis de parameters resp.

c5„ =  0,60 ^  +  0 ,2 1 « , +  0,12 «o ............  (7)

en
3

. tto

1 + ei, -Ha.) ( 8)
«i

D (̂ 1
waarin

(5j =  blokcoëfficiënt bij de diepgang T  =  0,75 H  
== waterlijncoëfficiënt bij de diepgang T  =  0,75 H

<$2 =  fictieve blokcoëfficiënt
a.j =  waterlijncoëfficiënt bij diepgang =  H, m aar met verwaar

lozing van de scheepseinden buiten de loodlijnen.

In  het voorontwerpstadium  is echter alleen de blokcoëfficiënt 
( =  ó0) berekend bij de ontwerpdiepgang Tm bekend. M et behulp 
van figuur 4 kan de waterlijncoëfficiënt ( =  au) bij de ontwerp
diepgang gekozen worden, afhankelijk van gewenste spantvorm. 
Uit weerstandsoverwegingen zijn matige U-spanten —  eventueel 
uitwaaiend boven de constructiewaterlijn —- aan te bevelen, ter
wijl tevens in dat geval het voorste ruim min of meer verticale 
wanden krijgt, hetgeen gunstig is in verband met het beladen.



Fig. 2. Standaard graaninhoud

E en  nadeel echter van U-spanten is dat het schip bij gegeven 
hoofdafm etingen iets minder laadruiminhoud heeft dan het schip 
m et V -spanten. Verder kunnen eventueel ook andere overwegin
gen (b.v. weerstandsverhoging in zeegang) de ontwerper dwingen 
een  bepaalde spantvorm te kiezen, hetgeen echter buiten het be
stek  v an  d it onderzoek valt.

B i] schepen m et bulbstevens dient men de werkelijke &0 te ver
v an g en  door een fictieve blokcoëfficiënt, waarbij de inhoud van de 
b u lb  van  het déplacement afgetrokken is.

N u  k an  gesteld worden dat bij benadering geldt:

O-T a o

Ö7' Ó0
(9)

mits T  niet teveel verschilt met Tm
w aarb ij

T m =  ontwerpdiepgang
ar  =  waterlijncoëfficiënt berekend bij de diepgang T  (en met 

de lengte op de loodlijnen) 
è r  =  blokcoëfficiënt berekend bij de diepgang T  
p  =  coëfficiënt.

D e  eerste benadering voor p ( =  pt) is 1,00, hetgeen vooral 
goede resultaten oplevert bij schepen met een hoge blokcoëfficiënt 
e n /o f  m et sterke U-spanten. Een verder onderzoek naar de w aar
de v a n  p  heeft de volgende empirische formule opgeleverd (mits 
0 ,7 0  T m <  T <  1,20 Tm)

P =  P., =  0,90 +  0 ,1 0 —    (10)
Tm

U itgaande van de aanname p =  p, =  1,00 kan de dT bepaald 
w o rd en  op  een wijze zoals Fletcher [13] dit aangeeft. Zo vindt men

« o  -

T
dT ( 11)

0,60

0,58

t —  'i..... ■

/

A
jyy

A -/ \y  4> /

y

y

.

___ i___ ...

dus

75 2,00 2.25
*L (u  Jd fs.)

Fig. 3. Zwaartepunt in hoogte van standaard inhoud

T  ~  T

ƒ  aT ■ d T  —  T  . bT —  Tm . ó0

T  — T

(13)

Substitutie van (10) en (9) in (13) levert
T -  T

a„ T0,9 +  0,1 .ô r .d T  =  T  .ô r  —  T m .ô 0

T=Tm   (14)
Een goede oplossing van deze integraalvergelijking (14) is nu

' 9 au — 10 <50 a 0 ( T _ i  \
10 ö0 10 ô0 . e 0  ̂ T m J

^  Ö° ' y T m )    (15)
waarbij e is grondtal van de natuurlijke logarithme

=  2 ,7 1 ..............

D e ie ts  nauwkeuriger schatting van p ( =  p.2)  volgens vergelijking 
(1 0 ) kan  echter beter als uitgangspunt gebruikt worden om de 
fo rm u le  voor Sr te bepalen. H et is duidelijk dat

t  =  T

L B  ■ T ,„ ■ d„ +  (  a r . L . B  .d T  =  L .B  .T  . ÖT

( 12) Fig. 4. Verband tussen aQ en <5



Deze vergelijking kan benaderd en vereenvoudigd worden tot

i +   (15a)
M et één van de formules (11) of (15a) kan dus öT berekend 

worden, waarbij —  in verband met de gewenste nauw keurigheid 
—  vergelijking (15a) de voorkeur verdient. De bijbehorende aT 
vindt m en tenslotte door substitutie van öT en vergelijking (10) in 
(9).

D e w aarden van ax en f), w orden eenvoudig bepaald door te 
stellen dat T  =  0,75 H  in de formules (9), (10) en (11) of (15a).

De w aarde van «2 kan echter niet volgens bovenstaande m ethode 
berekend worden, w ant nu wijkt de T  (== H) te veel af van de 
ontwerpdiepgang Tm. Em pirisch is bepaald:

a2 =  0,230 +  0,775 <+   (16)
Deze formule is geldig voor norm ale spantvormen boven de con- 
structiewaterlijn. D e w aarde «2 kan m et 0,01 verhoogd w orden 
voor sterk uitwaaiende spantvorm en

De vergelijkingen (9), (10), (15a) en (16) stellen ons in staat 
om  <32, en (a /d )n te berekenen volgens de formules (7) en (8). T en 
slotte vindt m en met behulp van de figuren 2 en 3 de w aarde van 
I„ en het bijbehorende zw aartepunt in hoogte afhankelijk van de 
ligging van de motorkam er.

2.3. De gr aaninhoud van de zeeg
De netto graaninhoud tengevolge van de zeeg ( =  / ,)  w ordt 

bepaald uit

Iy =  ct . L  ■ B . Z  . (juitsZo.oiB//) ..........

waarbij
c x =  coëfficiënt, afhankelijk van a2, en van de ligging van de 

m otorkam er. Z ie figuur 5.
dekoppervlak binnen de loodlijnen v.h. bovenste doorl. dek

Lj . B
Z  =  gemiddelde zeeg tussen verdeelspant 1 en 19

=  - 7 0  (^19 +  4 Zn  +  2  z1 3  +  2  Zn +  z t)   (18)
1 O

Bij norm ale vrachtschepen neemt m en vaak een parabolisch ver
lopende zeeg, terwijl de zeeg op de A  . L  . L  ( =  z„) gelijk geno
m en w ordt aan de helft van de zeeg op de V . L  . L  ( =  z20). In
dit geval vindt men voor vergelijking (18):

-Z =  0,25 =  0,20 z2ü   (19)
In  het voorontwerpstadium  is a3 meestal nog onbekend, w aar

door gebruik gem aakt m oet worden van onderstaande em pirische 
formule:

1_ l f )  +  T T
waarbij

Z
a 3 verhoogd m oet worden m e t   voor sterk uitwaaiende sp.t.

5 H
Z

a.j verkleind m oet worden m et  voor rechte, verticale sp.t.
5 H

* De standaard zeeg volgens de vrij boord voorschriften geeft 

Z2o =  - |j ^ -  +  0,51 m

of z i9 =  0,81 Z2 0  + 0 , 4 2  m

■z
Ui

H et zw aartepunt in hoogte van Z( ( =  G K X) kan bepaald worden 
uit

GK,
waarbij

k ,
0,9 a „8. Z

(21)

H
bij de m achinekam er midscheeps of op i  L  vanaf de achterlood- 
lijn.

0,8 O;.]2 . Z
1 +

H
bij de m achinekam er in het achterschip.

2.4. De graaninhoud ten gevolge van de dekrondte
D e dekrondte geeft een vergroting van de netto graaninhoud 

( =  / 2), welke bepaald kan worden uit:
I2 — c2 . L  . B . d   (22)

waarbij
d  =  dekrondte op hartschip ter plaatse van het grootspant.

(meestal d  =  0,02 B)
c.2 =  coëfficiënt

=  1,07 a3 —  0,520 bij m achinekam er achter
=  1,18 <z3—  0,634 bij m achinekam er midscheeps of op i  L .

H et zw aartepunt in hoogte van L, volgt uit:

G K , =  k ,H    (23)
met

k-2

k, = 1

. 1,1 Z  +  0,3 d
1 -| — bij m achinekam er midscheeps of op 4 L.

H
Z  +  0,3 d 

H
bij m achinekam er achter.

0.80 0,85 0,90

[ ï i i a ]  0F [ « . ( ,  +  ) .  J ]

Fig. 5. Zeegcorrectie



Fig. 6. Dimensieloze graaninhoudskrommen

Fig. 6a. Zwaartepunt in hoogte

2.5. Correcties voor de langsscheepse indeling en machinekamer- 
lengte

De correcties voor een afwijkende plaats ten opzichte van de 
standaardindeling (figuur 1) van het voorpiekschot, het voorste 
motorkamerschot, het achterste motorkamerschot en het achter- 
piekschot, worden respectievelijk 73, 74, 75 en 70 genoemd. V oor 
deze correcties —  welke eventueel negatief kunnen zijn —  kan 
men gebruik m aken van de dimensieloze ruiminhoudskrommen 
van de figuren 6, 6a en 7. H et bijbehorende zwaartepunt in hoogte 
vindt men eveneens in deze figuren.

Verder wordt gedefinieerd:
L =  horizontale afstand tussen werkelijke voorpiekschot en 

het standaard voorpiekschot (zie figuur 1)
Z4, Z5 en Za analoog voor respectievelijk het voorste m otorkam er

schot, het achterste motorkamerschot en het achterpiek- 
schot.

De correctie voor een afwijkende plaats van elk van de genoemde 
schotten wordt nu:

I n =  ln . e n . B .  (0,9 H +  i d )  ............ (24)

met
n =  3 ,4 , 5 en 6 

en =  coëfficiënt volgens figuur 6

waarbij deze inhoud als negatief gerekend dient te worden indien 
de verschuiving van het schot een vermindering van de ruim inhoud 
veroorzaakt.

Echter in het voorontw erpstadium  zijn de plaatsen van de ge
noemde schotten m eestal nog niet bekend. In het algemeen kan 
men voor het achterpiekschot en het voorpiekschot de plaats aan
houden volgens figuur 1, zodat 73 =  0 en 70 =  0. Slechts in en
kele gevallen zal het noodzakelijk blijken te zijn achteraf het voor
piekschot te verschuiven in  verband m et trim m oeilijkheden (nl. 
bij schepen met een relatief lange m otorkam er achter), alhoewel 
deze problem en soms opgelost kunnen worden door een verschui
ving van de drukkingspunt in  lengte.

V erder is nu  zeer belangrijk de afstand tussen de beide m otor
kam er schotten. H et te  installeren vermogen zal in sterke m ate 
bepalend zijn voor de werkelijke lengte van de m otorkam er, welke 
meestal niet zal overeenkom en m et de standaard  m otorkam er-

Fig. 7. Dimensieloze graaninhoudskromme en zwaartepunt in hoogte



lengte zoals aangegeven is in figuur 1. Daarom  is voor een groot 
aantal recent gepubliceerde schepen de lengte van de m otorka- 
m er en de lengte van de hoofdm otor verzameld. H ieruit zijn de 
volgende empirische formules geresulteerd:

hm  =  Um +  4 ä 6 meter] bij de m otorkam er midscheeps
of op I X  vanaf d e A .L .L .  ............  (25a)

■MKA Kt “I-  K/i "I-

waarbij 
l

bij m otorkam er geheel achterin (25b)

H i k

■MKA.

afstand tussen voorste en achterste m otorkam erschot
afstand van de A  X X . tot voorste m otorkam erschot

lm =  totale lengte van de hoofdm otor (in het algemeen in 
clusief ingebouwd stuwblok). Zie figuur 8

la =  afstand van achterste punt van de m otor to t de A  X X .

h  ~  0,02 . L 1 +
20

A P K
10 0 0 + 6

d0* .B
(26)

m, indien A P K  kleiner is

lv =  afstand van het voorste punt van de hoofdm otor tot het 
voorste m otorkam erschot (m otorkam er achter)

=  3,5 a 4,5 m eter indien A P K  groter is dan 3000 pk

«e (  1 ,0 0 +  1 ,2 . A P K  
\  1000 pk
dan 2500 pk    (27)

A P K  =  geïnstalleerde m axim aal continu (== 100 pet) verm o
gen in m etrische pk ’s.

V oor de lengte van de hoofdm otor ( =  lm) verwijzen we aller
eerst naar de opgave van de m otorfabrikant of het H andbuch der 
W erften 1963. In het geval dat de hoofdm otor nog niet gekozen 
is, kan gebruik gem aakt worden van figuur 8, welke ook goed 
bruikbaar blijkt te zijn voor de lengte van de hoofdm otor van 
coasters (mits A P K  f>  400 pk). In  het gebied m et A P K  j>  4000 
pk is de figuur 8 geldig voor moderne (1963-1964), vrij hoog op
geladen tweetakt, enkelwerkende dieselmotoren m et een toeren
tal van 110 to t 130 omwentelingen per minuut.

Zoals u it bovenstaande formule voor la blijkt is de lengte van 
de m otorkam er niet alleen afhankelijk van de lengte van de hoofd
m otor (indien m otorkam er achter), m aar ook van de scheeps
lengte (L), de breedte en van de blokcoëfficiënt ( =  d j .

Fig. 8. Lengte hoofdmotor

De figuren 6 en 6A  zijn samengesteld m et behulp van de lijnen- 
plannen van de Series 60 [17], d.w.z. deze figuren zijn vooral 
nauwkeurig voor schepen m et U-vormige spanten. De dubbele 
bodemhoogte is weer aangenom en op 0,10 H, terwijl de zeeg en 
dekrondte reeds in rekening gebracht zijn.

en

Bij deze figuren w ordt gedefinieerd
 netto oppervlak van de betreffende ruimdoorsnede

(0,9 H  +  f j p B

afstand van het zw aartepunt van de ruimdoorsnede

Kn =
to t de kiellijn

H

(28)

(29)

m et n =  3 ,4 , 5 en 6.

H et zw aartepunt in hoogte van de inhoudscorrecties I3, / 4, / 5 en / (i 
vindt men uit

G K n =  k n . H (30)
met

n  =  3, 4, 5 en 6
k n =  coëfficiënt volgens vergelijking (30). Zie figuur 6A.

De figuur 7 is samengesteld m et behulp van de lijnenplannen 
van de „Zw eedse” spantvormenserie [18] en geldt alleen indien 
f51 «  0,665. Deze figuur is bijgevoegd om een indruk te geven van 
de invloed van de spantvorm . In  de praktijk zal de invloed hier
van op de correcties / ;, en Iü vrij klein en op de correcties /., en 
zeer klein zijn zodat meestal de invloed van de spantvorm ver
waarloosd kan worden. Indien echter de correcties / 8 en /o f I,- bij 
scherpe schepen m et V -spanten vrij groot zijn ten opzichte van I0, 
dan dient m en een geschatte invloed van de spantvorm wel in 
rekening te brengen.

2.6. Correctie van de inhoud van de tunnel m et recess

D e eventuele tunnel en het recess veroorzaken een verminde
ring van de inhoud ( =  / 7); deze correctie wordt bepaald uit

Z7 =    (31)
waarbij

Lj =  afstand van achterste m achinekam erschot tot het achter- 
piekschot

hrj —  hoogte van de tunnel boven de „standaard” dubbele 
bodem
(1,00 m  +  0,40 Tm —  0,10 ff)   (32)

Z>7 =  breedte van de tunnel (1,00 m +  0,01 L) . . . .  (33)
T m =  ontw erpdiepgang (maximaal)

H et bijbehorende zw aartepunt in hoogte kan bepaald worden uit: 

G K 7 —  0 ,50 m  +  0,20 Tm +  0,05 H  . . . . . .  (34)

2.7. Correctie voor een afwijkende hoogte van de dubbele bodem

Deze correctie voor de hoogte van de dubbele bodem ( =  / 8) 
kan bepaald w orden uit

I 8 =  c8 . L  . B . (0,10 H  —  DB) ............  (35)
waarin

C8 =

~DB =

coëfficiënt afhankelijk van de spantvorm, de blokcoëffi
ciënt en van de ligging van de motorkam er. Zie figuur 9 
(niet voor bulkcarriers).

hoogte van de dubbele bodem; inclusief de dikte van de 
eventuele buikdenning. Volgens Lloyd’s Rules 1963 is 
de m inim ale hoogte van de dubbele bodem zonder buik
denning ter plaatse van de ruimen te bepalen uit

m inim ale DB  == 0,364 m +  0,00574 L (36)
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Fig. 9 Correctie voor dubbele bodemhoogte

In het algemeen zijn er geen redenen om  van de m ini
male dubbele bodemhoogte af te wijken. Alleen bij klei
ne schepen m et een kleine blokcoëfficiënt is het soms 
noodzakelijk de dubbele bodemhoogte te verhogen om 
voldoende ballastruimte en /o f brandstofruimte te verkrij
gen. Om andere redenen wordt soms ook bij grote bulk
carriers en ertsschepen de dubbele bodemhoogte groter 
gekozen.

Voor bulkcarriers en dergelijke schepen is echter

7S =  Z8 . Z?8 . (0,1077— DB) ............ (37)
waarin

Z8 =  totale lengte van de ruimen

circa 0,75 a 0,70 L

bs =  gemiddelde breedte van het vlakke tanktopgedeelte in de 
ruimen

circa 0 ,60  a 0,65 B  indien beneden zijtanks aanwezig zijn. 

H et bijbehorende zw aartepunt in hoogte wordt bepaald uit

G K s =  k a . H    (38)
met

DB
k a =  0,05 -j—

2 H
(39)

2.8. D e inhoud van de laadhoofden van het bovenste 
doorlopende dek

De correctie voor de inhoud van de laadhoofden ( =  79) w ordt 
gevonden uit

/„ =  b9 . hg . 2  Ij   (40)
j

waarin

bc) =  breedte van de laadhoofden 

— 0,45 a 0,55 B bij bulkcarriers 

=  0,35 a 0,40 B bij gewone vrachtschepen 

h9 —  hoogte van de laadhoofden (gemeten op hartschip)

=  0,09 a 0,10 H  (m aar maximaal 1,30 m)

lengte van het je laadhoofd (j =  1, 2, 3, • )

2  Ij «  0,40 a 0,50 L  bij bulkcarriers 
j

0,35 a 0,40 L  bij gewone vrachtschepen

Het bijbehorende zw aartepunt in hoogte kan bepaald worden uit

GKg =  kg . H    (41)
waarbij

kg =  1,00 +  M  Z  + .0 >8. _̂ + Q lif r»  ..........  (42)
H

indien de m otorkam er is geplaatst op midscheeps of op i  L  vanaf 
de achterloodlijn; en

ft9 =  l ,0  +  ° ’7 Z  +  ° ’8 d  + A 5_N.   (43)
77

indien de m otorkam er in het achterschip geplaatst is.

2.9. Correcties van de inhoud van bovenzijtank en onderzijtanks 
bij bulkcarriers

Deze correctie voor het verlies in netto graaninhoud tengevolge 
van de boven- en onderzijtanks bij bulkcarriers ( =  7t0) w ordt be
paald u it

710 =  —  cw . I a .............  (44)
waarbij

c10 =  0,155 —  norm aal (luikhoofdbreedte 0,5 B)
=  0,13 —  bij kleine zijtanks (zeer brede laadhoofden)
== 0,18 —  bij grote zijtanks (vrij smalle laadhoofden)

Deze correctie geldt alleen indien de bovenzijtanks niet voor
graan gebruikt kunnen worden. H et bijbehorende zw aartepunt in
hoogte w ordt gevonden u it

G K l0 =  k U). H  .............  (45)
m et

ft — 0,635 H —  .............  (46)
2 H

2.10. Correctie tengevolge van kimknie'èn

H et verlies in netto graaninhoud tengevolge van kimknieën 
(== 7U) wordt bepaald u it

h \  =  —  h i-  ^ii • .............  (47)
waarin

ln  =  totale ruim lengte van het schip =  circa 0,70 a 0,75 L
bn  =  breedte van de kim knieën =  circa 0,05 B
h n =  hoogte van de top van de kimknie boven de tanktop =  

circa 0,03 B

M en vindt dus dat bij benadering geldt
Zt l  0,11 . 1 0 -2 . L . B *  ............  (48)

H et bijbehorende zw aartepunt in hoogte dient bepaald te worden 
uit

(7Kn  =  D B  -|- 0,01 B   (49)
V oor de waarde van D B  zie bij paragraaf 2.7.

2.11. Correctie voor een houten wegering

H et verlies in netto graaninhoud tengevolge van een eventuele 
houten wegering in de ruim en w ordt gevonden uit

712, =  —  c l2. L  . { H  —  D B  -f- Z) ............  (50)
m et c12 =  0,03 m eter

Het bijbehorende zw aartepunt in hoogte volgt uit
G K 12 =  k 12. H    (51)

met

ft12 =  0 , 5 +  DB2 j I Z    (52)



TA
BE

L 
I

a3
cd

Q

oZ

P s

II >  cd II Qi 43•w' +-* -4_l
• iu o* i -*•-* i *

(ü  “ ö

s l
r d  ' S  ,ö 73 -n
M ö g
2  S .2 

£  H  <

•Je
- N

s
►

| ^  <M co

| o  < r

!
a
o
o

o
o

o o

Mi t*h <y 
W  T l

T3
g y - -

X  hX
O s

2
‘3
4 3

0>
O h
> ,

H

T l
d
O

43
. 3
d
cd
cd
Is
6 0

0

1
o

H

+

ÖD
O
O

j a

. 9

s
>

&
5
cd

£

\ Ï 4lo

cd
4 3

<D
T l

g
g

ja

PM cm
+ +
co

cm
•t-HPM

kb

o

s
<&

s
bl>
e  ..
'Sb 5# 
M  K3'a

T3
43

.2
U3 
O13o00 L 8 H

•S 
2  ^  
3 S2 5 
0 0  ” ~*

«1
3^
o  >

s
t i  •a §

ö  ^

a 64 
§  *3

•S*
Ls js
s  « 
2  >  
x  o  

- oN

T s
a
o

+
o ‘•o a es ‘ ■ V N

CM

+
II
COH

c m

+

II

d o

%
ss

O

1  IV* COo s_
e  <3

9
cd

4 ^
<D
d4 4

S  —  -  
* J  . S  4 3  O
O  4 2  y  43_e o  ^  O

<Ü

■u
o
o

2 “ 
1 3

T l
31
O

43
. 3

T l

S
cd

2
cd

00

&o h
(D  4 4a> u
NJ T l

<0 o

&
O

(3 2 0
1  a $
d  <D

-  &
1 ) <Ü

o 21 Ja
O o o
>  cd cd

co *taï n  d55 S
ü  ^  c

£  O  ^

d <+-< 
D  <D O

1 2  !
3  • §  . 2

cd

2
3
- O d

: o  
co .2

1 5 
g a
N  5

d o)
<Ü -33

s  .§'n *3
<D *3 

T l  3 3  
-  <ü

.2 o 
b o  ^  
d  d 

• C  g  
<ü >  
öp  • 
<Ü T l  
£  a i

d  ^  
0 ) * 3

”3 •£o o 
43 .SS

d
cd
C l,

I
1  £  
§ s>43 3

-*-• *-< 
U i  3
cd p. 
cd ^  

cd
4 3

d
2 öo 
&q d  

.2 ^  * 3
oo
>

. 2

o
CD
ts
Ur
O

O

c s m ,d*»o^or^ooosO N i n ' s f ' o v o h c o ^



2.12. Correctie tengevolge van geïsoleerde wanden en koellucht- 
kokers van koelladingruimten

Het verlies in netto graaninhoud tengevolge van deze correctie 
wordt genoemd en kan bepaald worden uit

  (53)
waarbij

Ik =  netto inhoud van de koelladingruimte 
Cj.j =  0,40 bij tussendekhoogte «s 3,40 m en /,. 0 ,2 0 10

=  0,60 bij tussendekhoogte 2,20 m en I k 0,05 /„

Hierbij is reeds aangenomen dat de koelmachinerie in de m otor- 
kamer geplaatst wordt. Het verdient aanbeveling deze correctie 
apart en nauwkeurig te berekenen indien Ik groter is dan 0,20 10.

Tenslotte kan eventueel ook nog gecorrigeerd worden voor
a. wingtanks naast de tunnel
b. sprongen en /o f nissen in de machinekamerschotten en piek- 

schotten
c. plaatselijk verhoogde dubbele bodem (b.v. in voorschip)
d. ladingruimte in de bak, brug of kampanje
e. vaste brandstoftanks in het ruimgedeelte
f. extra uitgebreid systeem van ventilatiekokers (en ruimtrappen 

in plaats van ruimladders)
g. houten tussendekluiken
h. passieve stabilisatietank.

Meestal kunnen deze laatste correcties in het voorontwerpsta- 
dium verwaarloosd worden, hetgeen echter bij elk project gecon
troleerd dient te worden.

De netto baleninhoud

Voor de bepaling van de netto „baleninhoud” ( =  I') kan men 
onderstaande gegevens gebruiken:

/■' — * ' . /    (3)

en het bijbehorende zwaartepunt in hoogte ( =  GK')  uit
G K ' ^ G K  —  0,016 H    (4)

waarin
H  =  gemalde holte op het grootspant 
k ' =  coëfficiënt; zie Tabel 2.

TABEL 2.

Omschrijving
2 dekken 3 dekken

Kleine schepen; relatief hoge 
spanten en dekbal.ken 0,10 . hj +  0,830

Middelgrote schepen; normale 
spanthoogte en dekbalkhoogte 0,10 . <5t +  0,843 0,10. dj +  0,829

Grote schepen; relatief 
lage spanten en dekbalken 0 ,1 0 .^  +  0,856 0,10 . (5t +  0,845

Kleine bulkcarriers 0,05 . ^ +  0,915

Grote bulkcarriers O O Gh +  0,925

Noot: 1. Voor (Sj zie paragraaf 2.2
2. Interpolatie is toegestaan
3. Middelgrote schepen met 5000 t <  dw <  14000 t te rekenen.

Naschrift

Moge de bovenbeschreven m ethode bijdragen to t een b eter in
zicht m ede bij de keuze van de hoofdafmetingen van een nieuw 
project in  het voorontwerpstadium.

Veel dank is verschuldigd aan de werf Van der Giessen-De 
Noord N.V. te  Krimpen aan  den IJssel, die het m ogelijk heeft ge
m aakt op haar werf een groot gedeelte van de gegevens, welke 
gebruikt zijn voor de bepaling van de in bovenstaand artikel ge
geven diagrammen en empirische formules, te verzam elen en  te 
bewerken.

Nomenclatuur

L  =  lengte op de loodlijnen 
B =  gemalde breedte 
H  =  gemalde holte 
T =  diepgang (gelijklastig)

Tm =  ontwerpdiepgang (gelijklastig) 
ê0 =  blokcoëfficiënt behorende bij de diepgang T m 
a0 =  waterlijncoëfficiënt behorende bij de diepgang T m 
dj =  blokcoëfficiënt behorende bij de diepgang T  =  0 ,75 H  
ai =  waterlijncoëfficiënt behorende bij de diepgang 

T  =  0,75 H
ör =  blokcoëfficiënt behorende bij de diepgang T  
aT =  waterlijncoëfficiënt behorende bij de diepgang T  
ö2, =  0 ,60 (5, +  0,21 ai +  0,12 a2 per definitie

=  waterlijncoëfficiënt behorende bij de diepgang T  =  H, 
exclusief het oppervlak buiten de loodlijnen

dekoppervlak binnen de loodlijnen van het bovenste 
doorlopende dek

l n =  netto graaninhoud van het ne onderdeel (of correctie) 
in de inhoudsberekening 

GKn =  afstand van het volum ezwaartepunt in hoogte van I n tot 
de kiellijn 

M K  =  m achinekam er
k ' =  coëfficiënt voor baleninhoud
cn =  graaninhoudscoëfficiënt (n =  0, 1, 2, 3 . . . .)
k n =  zwaartepuntsliggingscoëfficiënt (n =  0, 1, 2, 3 . . . .)
p =  coëfficiënt ter bepaling aT en dT
Z  =  gemiddelde zeeg tussen verdeelspant 1 en 19
z„ =  zeeg op verdeelspant n (« =  0, 1, 2, 3 . . . . )
d =  dekrondte op hartschip ter plaatse van het grootspant 

e„ =  oppervlaktecoëfficiënt volgens fig. 6 
DB  =  dubbele bodem hoogte 

ln =  lengtem aat 
bn =  breedte m aat 
hn —  hoogtem aat

Bovengenoemde coëfficiënten zijn steeds berekend m et de 
lengte op de loodlijnen.
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H ET „EEN H EID SSCH IP’

Een Nederlands ontwerp voor de vervanging van Liberty-schepen
Over het „eenheidsschip”, ontworpen door het raadgevend 

ingenieursbureau Sea Transport Engineering N.V. te  A m ster
dam , geschikt als vervanging van het zg. Liberty-schip, zijn de 
volgende bijzonderheden bekendgemaakt:

H et tweedeksschip, dat als eenheidsschip wordt aangeduid, 
is ontworpen m et het oog op zowel een goedkope bouw als een 
goedkope exploitatie. H et zal de volgende afmetingen hebben: 
lengte over alles 141 m; lengte tussen de loodlijnen 132 ra; 
breedte op spanten 20,5 m; holte tot het bovendek 12,8 m.

H et draagvermogen bedraagt 14.000 ton van 1.000 kg. De 
ruim inhoud is 700.000 kubieke voet.

De hoofdm otor, een vanaf de brug te bedienen Stork diesel
m otor, type SW 5 X  6 3 /1 3 5 , m et een vermogen van 5.500 epk 
bij 135 om w /m in  zal het schip een snelheid geven van 14 mijl 
per uur.

H et eenheidsschip is voornamelijk ontworpen voor het tran 
sport van alle soorten droge lading. De lading w ordt vervoerd 
in vier ruimen, drie vóór en één achter de machinekam er.

D oor de verdeling van de ruim en kan het grootste deel van 
het schip voor lading worden bestemd, terwijl ook veel m im te 
beschikbaar is voor deklading.

Alle ruim en worden in het tussendek gesloten door stalen pon- 
tonluiken, op het bovendek door mechanisch bediende stalen

waterdichte luiken. De tussendekluiken zijn „flush” uitgevoerd, 
zodat ook in het schip eventueel met vorkheftrucks kan worden ge
werkt.

Teneinde een snelle belading te  verzekeren zijn de luikhoofden 
zeer groot gekozen.

De 16 laadbom en waarm ee het schip is uitgerust, elk met een 
hefvermogen van  5 ton, bieden de mogelijkheid om voor elk 
ruim  vier laadbom en te  gebruiken, hetgeen het laden en lossen 
bespoedigt.

D oor toepassing van automatisering kan het aantal beman
ningsleden klein worden gehouden. Zij zal, buiten de radio- 
officier, bestaan u it 20  koppen, namelijk: de gezagvoerder, 3 
stuurlieden, 1 hoofdwerktuigkundige, 3 werktuigkundigen, 1 
bootsman, 7 m atrozen en  4 m an civiel personeel.

Grote aandacht w ordt besteed aan de accommodatie. Elk lid 
van de bem anning heeft een eigen hut, enkele zijn voorzien van 
privé-sanitair. E r zijn verder vier reservehutten. H et dekhuis 
bevindt zich op de daarvoor meest gunstige plaats, namelijk 
tussen ruim  3 en 4.

Bezien in het licht van het rapport Keyser zal het Unity- 
ontwerp een bijdrage kunnen leveren bij de oplossing van de 
problemen w aarin de Nederlandse scheepsbouwindustrie is ge
raakt.
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1. Inleiding

1.1. A fstandsbediening
Een installatie wordt „afstand bediend” 

wanneer het regelen en bewaken van de 
installatie plaatsvindt vanaf een positie, 
die verwijderd is van de onderdelen van de 
installatie. Dit kan een geprogrammeerde 
bediening zijn, zoals b.v. het starten van 
een diesel, waarbij na het uitvoeren van 
één schakelbeweging de afstandsbediening 
volgens een vast programma de machine 
aan het draaien brengt; het kan ook een 
rechtstreekse bediening betekenen, waar
bij de afstandsbediening volkomen iden
tiek is aan de conventionele lokale bedie
ning.

H et belangrijkste kenmerk van af
standsbediening is dat de bedieningsinstal- 
latie een zuiver „passief” karakter heeft: 
alle functies worden eerst dan verricht 
nadat het commando is gegeven door de 
operateur (open loop control).

1.2. Automatisering
Bij een geautomatiseerde installatie is 

de situatie principieel anders, de bedie
nende m an is niet langer onmisbaar. Auto
matisering geeft een „actief” karakter aan 
een installatie. Dit wordt bereikt doordat 
een geautomatiseerde installatie zelf regelt 
en beveiligt. Bij het regelen wordt een be
paalde grootheid gemeten en vergeleken 
met de gewenste waarde, een gemeten af
wijking heeft een corrigerende actie ten
gevolge. De installatie verricht zelfstandig 
de hierbij behorende handelingen (closed 
loop control). W ordt de gemeten afwijking 
te groot, b.v. door het optreden van een 
defect, of door het optreden van abnor
male omstandigheden waardoor de instal
latie buiten het ontwerpgebied kom t te 
werken, dan zal bijvoorbeeld de beveili
ging alarmeren, het werktuig stoppen en 
een reserve werktuig automatisch starten.

1.3. Rationalisering
Hoewel niet direct gedekt door de titel, 

ligt het voor de hand dat in een artikel 
over afstandsbediening en automatisering 
ook het begrip rationalisatie, en dan uiter
aard met betrekking tot scheepsinstallaties, 
aan de orde komt. Indien schepen worden 
ontworpen met geavanceerd geautomati
seerde installaties, dan is het met het oog 
op het gewenste rendement, de betrouw
baarheid, een simpele bedrijfsvoering en 
een uitvoerbaar onderhoud, van het 
grootste belang dat de machine-installatie 
wordt opgebouwd uit geïntegreerde een
heden. De noodzaak hiertoe neemt nog

toe wanneer bovendien de bemanning van 
het betreffende schip sterk gereduceerd 
zal worden. Het zal dan gewenst zijn om 
de functie van een werktuig, systeem, in
stallatie, te beschouwen ten opzichte van 
het doel, nl. het economisch en betrouw
baar varen en werken van het schip. D aar
uit zullen de eisen moeten worden afgeleid 
waaraan de systemen en installaties moe
ten voldoen.

Bij dit deel van het ontwerp zal in de 
toekomst ongetwijfeld gebruik worden ge
maakt van een bedrijfszekerheidsbereke- 
ning (reliability engineering), waarmee aan 
de hand van empirische gegevens betref
fende bedrijfszekerheden van de onder
delen, theoretisch de bedrijfszekerheid van 
de complete installatie wordt bepaald en 
tevens op de meest accurate wijze kan 
worden gevonden welke delen van een 
installatie moeten worden gedupliceerd om 
de vereiste of economisch maximaal ver
antwoorde betrouwbaarheid te verkrijgen.

Belangrijk is dat bij dit voorbereidende 
werk voldoende aandacht wordt geschon
ken aan het op de juiste wijze dimensio
neren van de elementen, zodat eventuele 
overcapaciteit bepaald wordt op techni
sche gronden en niet op gevoel of als 
gevolg van een misschien verkeerde tra 
ditie.

In een bepaald stadium van het ontwerp 
zal moeten worden vastgesteld welke be- 
dieningsmethode voor de diverse installa
ties het meest effectief zal zijn: conventio
nele handbediening, afstandsbediening 
vanuit b.v. een centrale bedieningsruimte 
of volledige automatisering. Enige over
wegingen hierbij kunnen zijn dat afstands
bediening of conventionele bediening vaak 
verantwoord gekozen kan worden voor 
installaties welke slechts gedurende korte 
perioden in bedrijf zijn en voor installaties 
waarbij de toegestane toleranties betref
fende het resultaat ruim zijn.

Voor continu in bedrijf zijnde systemen 
(als b.v. smeerolie-, koelwatervoorziening, 
hulpmotoren en koelinstallaties) en voor 
systemen waarbij de regeling zeer nauw
keurig moet zijn, met zeer beperkte tole
ranties, kan automatisering het voor de 
hand liggende antwoord zijn.

2. Overwegingen betreffende automati
sering van scheepsinstallaties

2.1. Afstandsbediening en automatise
ring hebben een aantal jaren geleden hun 
intrede gedaan in de scheepvaartwereld 
en de snel gestegen belangstelling wordt 
voornamelijk veroorzaakt door de vol
gende factoren:

a. Bemanning
H et bemanningsvraagstuk vorm t ver
uit de belangrijkste oorzaak van het 
aanbrengen van afstandsbediening en 
automatisering op schepen. Vele rede
nen dwingen de reders om hun schepen 
met minder personeel te gaan bem an
nen, zoals:

a l . Geringe beschikbaarheid van des
kundig machinekam erpersoneel. 
De steeds stijgende welvaart aan 
de wal m aakt het niet waarschijn
lijk dat hierin verandering kom t; 
de lust om te gaan varen en ook 
om te blijven varen zal eerder af- 
dan toenemen.

a2. De stijgende personeelskosten, 
zowel absoluut als procentueel 
t.o.v. de totale kosten. H ierbij 
worden ook gerekend de kosten 
voor pensioenregelingen, accom
modatie, sociale voorzieningen, 
kosten van uit- en thuisvliegen, 
enz.

b. R endem ent
M et moderne m achine-installaties kan 
een hoog rendem ent worden bereikt; 
het resultaat bereikt bij energie-opwek- 
king in elektrische centrales is hier een 
voorbeeld van. De installaties worden 
hierdoor echter gecompliceerder en de 
eisen te stellen aan de regeling van de 
eenheden hoog. Autom atisering biedt 
de mogelijkheid een exacte regeling te 
verkrijgen en zal tot een verhoging van 
het m achinekam er-rendem ent aanlei
ding kunnen geven.
Eenzelfde redenering geldt voor een 
grotere nauwkeurigheid welke kan 
worden bereikt door b.v. koel- en 
vriesinstallaties te autom atiseren.

2.2. De onder 2.1 genoemde punten zijn 
voordelen; behalve deze voordelen m oeten 
betreffende automatisering ook de volgen
de factoren worden beschouwd:

a. Betrouwbaarheid
De eerste eis die men moet stellen 
wanneer een installatie w ordt geauto
matiseerd is dat de conventionele cora 
ponenten een hoge graad van bedrijfs
zekerheid hebben bereikt. De betrouw
baarheid van de com ponenten welke 
worden aangebracht om de autom ati
sering uit te voeren (elektrische, hy
draulische en pneum atische com po
nenten) moet minstens hieraan gelijk- 
waardig zijn.



Autom atisering, indien juist uitgevoerd 
en afgesteld, betekent dat een continu 
nauwkeurige regeling van de werktui
gen w ordt bewerkstelligd, de installatie 
zal daardoor onder optimale condities 
functioneren. Voldoende ervaring om 
dit te kunnen bewijzen is vooralsnog 
niet aanwezig, en het is daarom  ver
standig ten opzichte van de betrouw
baarheid van de complete installatie, 
door het toevoegen van een groot 
aantal componenten, enige reserve in 
acht te nemen. Dit moet niet be
schouwd worden als een reden om  dan 
m aar niet te autom atiseren, m aar veel
eer als een stimulans om  de juiste ma
terialen te kiezen. H et is onze vaste 
overtuiging dat in  de toekom st de 
betrouw baarheid beslist aanzienlijk 
groter zal worden, ook en vooral ten 
opzichte van een conventionele instal
latie.

b. Investeringen
M et deze opm erking zal wel geen 
nieuws worden gegeven, m aar om 
enigszins compleet te zijn, wordt op
gem erkt dat autom atiseren veelal een 
aanzienlijke extra investering betekent. 
Als m aatstaf voor het wel of niet toe
passen van autom atisering wordt wel 
gesteld dat als de jaarlijkse besparing 
14 % of meer bedraagt van de in
vestering voor automatisering, toepas
sing hiervan gerechtvaardigd is.

c. Onderhoud
De totale hoeveelheid onderhoudswerk 
zal aanvankelijk zeker toenemen door 
automatisering, nl. de voor autom ati
sering vereiste apparatuur vereist ook 
onderhoud. Rationalisatie enerzijds en 
een optimalisering, welke door auto
matisering te bereiken is anderzijds, 
zullen in de toekomst wellicht het on
derhoud gaan beperken.
V oor autom atische machine-installa- 
ties is planm atig onderhoud nodig. 
E en  van de voornaam ste doelen van 
planm atig onderhoud is om  vertragin
gen bij schepen zo gering mogelijk te 
m aken. H et is tevens een belangrijk 
probleem  om vooruit te weten welke 
reserved'elen en vernieuwingen nodig 
zijn bij iedere inspectie.
H et openm aken van machines en ap
paratuu r voor onderhoud en inspectie 
zal in  de toekom st wellicht op basis 
van vaart-uren gedaan m oeten worden, 
liever dan tot nog toe op basis van 
bepaalde tussenpozen in tijd.

d. Opleiding
H et succes van geautomatiseerde 
scheepsinstallaties zal voornamelijk 
van twee factoren afhankelijk zijn. De 
eerste daarvan is de algemene lay-out 
van de installatie en de keuze van de 
com ponenten, de tweede is de wijze 
waarop het machinekam erpersoneel in 
staat is met de installatie het bedrijf te 
voeren en gaande te houden.

M et het oog hierop is het zeer belang
rijk dat reders zich voldoende realise
ren dat aan het m achinekam erperso
neel de kans m oet worden geboden 
zich vertrouwd te  m aken met de di
verse systemen. M et extra kosten ver
bonden aan deze opleiding m oet even
wel rekening worden gehouden.

3. Bepaling van de mate van automati
sering

Bij de toepassing van automatisering 
en afstandsbediening staat men voor de 
keuze of m en de m achinekam er onbe
m and laat gedurende de gehele of een 
gedeelte van de dag of dat één m an w acht 
loopt.

Bovenstaande heeft het doel om  m a
chinekam erpersoneel te verminderen en 
alleen voor onderhoud en storingstoe- 
standen te handhaven.

Op schepen waarbij voor de m achine- 
installatie afstandsbediening en autom ati
sering zijn toegepast, zou integratie van 
dek- en m achinekam erpersoneel over
wogen kunnen worden, zodat een opti
maal gebruik van de bemanning voor de 
verschillende werkzaam heden verkregen 
kan worden.

3.1. Centraal bedieningsstation
Bij overwegingen om het wacht lopen 

en m achinekam erpersoneel te verm inde
ren zal men eerst tot rationalisatie m oeten 
overgaan om instrum enten en bediening 
te kunnen centraliseren.

Het is dan mogelijk dat één m an een 
geheel overzicht van de installatie krijgt 
en van daaruit ook kan bedienen. Als 
men alleen centraliseert zal er altijd een 
man bij de centrale post moeten zijn en 
voor eventueel plaatselijke w erkzaam he
den in noodgevallen ander personeel, dat 
zich bijv. bezighoudt met onderhoud, 
moeten bij springen.

3.2. Brugbediening
O nder brugbediening wordt verstaan de 

volledige bediening van de voortstuwings- 
machine vanaf de brug.

De uitvoering van de brugbedienings- 
installatie m oet zodanig zijn dat de ver
richtingen in de juiste opeenvolging w or
den uitgevoerd en de blokkeringen on
juiste bevelen voorkomen.

Op de brug m oet tevens een m ini
mum aantal indicaties betreffende storin
gen in de m achine-installatie aanwezig 
zijn.

Bij het optreden van een storings- 
toestand in de m achine-installatie kunnen 
dan vanuit het centrale bedienings station 
maatregelen worden genomen.

Indien beveiligingsinrichtingen worden 
aangebracht die bij het ontstaan van sto
ringen ingrijpen in de m achine-installatie, 
m oet vermeden worden dat hierop vanaf 
de brug invloed kan worden uitgeoefend, 
zodat het effect van de beveiliging teniet 
wordt gedaan.

W anneer men denkt aan het varen met 
een continu of tijdelijk onbemande ma
chinekam er is het aanbrengen van een 
brugbediening voor de voortstuwingsma- 
chine uiteraard een eerste voorwaarde.

3.3. Autom atische systemen
De m ate van automatisering wordt be

paald door het al of niet bemand houden 
van de machinekamer.

V oor een continu bemande machine
kam er, zij het met een verminderd aantal 
mensen, kan volstaan worden met het 
autom atiseren van slechts die systemen 
waarvan de bediening veel aandacht en 
tijd eist; verder is het dan voldoende om 
de meeste toestandsgrootheden in het cen
traal bedieningsstation te kunnen meten 
en slechts die toestandsgrootheden die 
belangrijk zijn voor het veilig functione
ren van de voortstuwingsinstallatie tevens 
te alarmeren.

Bij een onbemande machinekamer 
moet automatisering, alarmering en „log- 
ging” uitgebreid worden toegepast, waar
bij men zorgvuldig moet nagaan welke 
systemen gautomatiseerd moeten worden 
en voor welke systemen dit niet nood
zakelijk en rendabel zou zijn. Dit hangt 
uiteraard in sterke m ate af van de om
vang en aard van de machinekamerinstal- 
latie.

Bij het ontwerpen van automatische 
tem peratuur- en drukregelingen van b.v. 
koelwater- en smeeroliecircuits, viscosi- 
teitsregelingen enz., is bestudering van 
drukverliezen in het leidingsysteem, het 
opstellen van warmte- en stromingsbalan- 
zen, plaats van meet- en regelelementen 
en bovenal van de vereiste regelnauwkeu- 
righeid noodzakelijk. Het ondoordacht 
plaatsen van meet- en regelelementen in 
de conventionele systemen voor deze in
stallaties heeft in diverse gevallen tot een 
niet bevredigend resultaat geleid. Betref
fende het automatisch starten van „stand- 
by” hulpwerktuigen als koelwater- en 
smeeroliepompen heeft het wellicht zin 
goed na te gaan welke van deze hulpwerk
tuigen noodzakelijk automatisch moeten 
starten.

Waarschijnlijk blijkt dan in vele geval
len dat dit slechts voor een beperkt aantal 
nodig is en dat voor de overige geldt dat 
het falen van de draaiende machine na 
een alarm nog voldoende tijd beschikbaar 
is voor het met de hand in bedrijf stellen 
van de „stand-by” machine.

Zo zal m en ook voor de hulpgenera- 
toren zorgvuldig m oeten nagaan welke 
m ate van automatisering gewenst of nood
zakelijk is. Dit hangt af van het ontwerp 
van de installatie. Is het generatorvermo- 
gen ten opzichte van het gebruik van het 
scheepsnet zodanig dat afwisselend b.v. 
één en twee generatoren moeten draaien, 
zodat starten en stoppen van het aandrij
vend werktuig respectievelijk bijschakelen 
en afschakelen van de generator regel
matig plaatsvindt, dan heeft het zin het 
generatorenbedrijf volledig te automati



seren. De bedrijfszekerheid van de stroom
voorziening is dan groot en m en heeft toch 
altijd  een minimum aantal generatoren in 
bedrijf.

W ordt de installatie echter zodanig ont
worpen d a t b.v. altijd 2 generatoren paral
lel draaien, dan is het voldoende om met 
een  goed preferente groepensysteem de 
voeding van  de essentiële verbruikers te 
w aarborgen en kan de gecompliceerde 
installatie die behoort bij een automatisch 
generatorenbedrijf achterwege worden ge
laten. W ord t een normaal zeebedrijf slechts 
m et één generator gevaren, dan heeft het 
wellicht zin  te overwegen een automatisch 
startende noodgenerator te installeren en 
n ie t het gehele generatorbedrijf te auto
m atiseren.

In  dat geval moeten uiteraard maat
regelen w orden getroffen om bij manoeu- 
vreerbedrijf de vereiste bedrijfszekerheid 
v a n  de stroomvoorziening voor de essen
tiële verbruikers te bereiken, b.v. door 
onder d ie omstandigheden de machine
kam er te  bemannen en /o f 2 machines 
parallel te  hebben.

Als slotopmerking betreffende de vraag 
in  welke m ate automatisering moet wor
d en  ingepast in het ontwerp van een on
bem ande machinekamer moge gelden dat 
veel gecompliceerde en dure installaties 
kunnen w orden vermeden wanneer men 
ervan u itgaat dat bij manoeuvreerbednjf 
en  bij vaarbedxijf in drukke en gevaarlijke 
scheepvaartroutes de machinekamer be
m and m o et zijn. De vraag of men be
paalde systemen wel of niet automatiseert 
wordt d an  meer bepaald door het te be
halen voordeel op het gebied van regel- 
nauw keurigheid of door het voorkomen 
van  tijdrovende arbeid, dan wel op grond 
v an  veiligheidsoverwegingen.

4. Toepassingen, afhankelijk van het type 
schip

4.1 . Veerboten
De m eeste veerboten hebben een krap

pe dienstregeling met relatief korte over
tochten, waarvan een groot deel bestaat 
u it manoeuvreren, terwijl rondreistijden 
ko rt zijn.

De machine-installaties bestaan over 
h e t algemeen uit dubbelschroefs-installa- 
ties m et meerdere hoofdmotoren, boeg
en  roerschroeven, terwijl ook C.P.-schroe- 
ven w orden toegepast.

Speciale aanlegsteigers vergen weinig 
bem anning en tijd voor onderhoud is 
m inim aal.

Deze eigenschappen maken veerboten 
bijzonder geschikt voor een centraal be- 
dieningsstation met brugbediening. Auto
matische circuits worden veelvuldig toe
gepast.

4 .2 . M am m oettankers
Deze schepen vereisen een geheel an

dere aanpak; ze zijn ontworpen om tussen 
een beperk t aantal havens te varen met 
diep, open  water en lange vaarschema’s.

E r wordt over het algemeen weinig 
zelfstandig gemanoeuvreerd. Soms zijn ze 
uitgerust met stoominstallaties, waarvoor 
ingewikkelde blokkeringseisen bestaan.

Mammoettankers komen daarom min
der in aanmerking voor brugbediening, 
maar de nieuwe ontwikkeling van ma- 
chinekameropzet en de grootte van de in
stallatie zijn uitermate geschikt voor een 
centraal bedieningsstation met automati
sering voor de belangrijke systemen.

4.3. Lijnschepen, vrachtschepen, bulk
carriers e.d.

Deze schepen omvatten het grootste 
deel van de koopvaardij. De meeste van 
deze schepen hebben een enkelschroefs 
dieselinstallatie, terwijl de ontwerpeisen 
verbonden zijn aan type en doel van het 
schip.

De volgende factoren beïnvloeden het 
ontwerp, zowel voor toepassing van af
standsbediening als automatisering:

1. Beschikbaarheid van bekwaam machi- 
nekamerpersoneel,

2. Routeschema (lijndienst - wilde vaart),
3. Gemiddeld aantal vaardagen per jaar 

en rondreistijden,
4. Bekendheid van havens, loodsvaart en 

toegankelijkheid,
5. Gemiddelde getij- en weercondities,
6. Laad- en losfaciliteiten in havens,
7. Beschikbaarheid van uniforme lading,
8. Charter.

Voor dit soort schepen is het moeilijk 
algemene voorstellen te doen, ieder type 
moet afzonderlijk bestudeerd worden.

Er kan echter niet genoeg gewezen wor
den op het toepassen van rationalisatie 
van de installatie, centralisering van be
diening en instrumentatie, waaruit dan 
eenvoudig volgt of automatisering nood
zakelijk is en of brugbediening verant
woord is.

4.4. Coasters, e.d.
Dit type schepen m aakt korte reizen, 

waarbij veel gemanoeuvreerd wordt. De 
machine-installaties zijn vrij eenvoudig.

Brug, bemanningsverblijven en machine
kamer zijn over het algemeen op het ach
terschip geplaatst en hebben een kleine 
omvang.

Deze schepen komen in sterke mate 
voor brugbediening in aanmerking.

Verder komen ze niet in aanmerking 
voor een centraal bedieningsstation en uit
gebreide automatisering, maar wel voor 
een centrale post bij de manoeuvreer- 
stand, waar alarm- en informatiekasten 
zijn geplaatst en de centrale kast voor af
standsbediening.

Echter wordt voor deze schepen met 
klem gewezen op paragraaf 5 „Algemene 
eisen aan ontwerp en componenten”, daar 
de tot nog toe toegepaste systemen niet 
geheel voldoen aan d'e besproken punten, 
in het bijzonder de brandbeveiliging.

5. Algemene eisen aan ontwerp en com
ponenten

V oor de technische eisen w aaraan een 
ontwerp voor een geautomatiseerde instal
latie en de componenten moeten voldoen, 
moge worden verwezen naar statutaire en 
classificatievoorschriften. Hoewel de vol
gende punten daarin ook ter sprake ko
men, worden deze in verband met het 
grote belang voor een betrouw baar func
tioneren van de installatie en de veiligheid 
van het schip in dit artikel in wat uitge- 
breidëre vorm behandeld.

5.1. Brandbeveiligingsinstallatie
Onbem ande machinekamers moeten 

worden voorzien van een autom atische 
brandbeveiligingsinstallatie. M aar ook 
voor machinekamers met een bem ande 
centrale bedieningsplaats (central control 
room) moet een zodanige installatie als 
een noodzaak worden beschouwd. D e 
m an in de controlekamer heeft onvol
doende overzicht op de m achinekam er en 
mag niet in staat worden geacht begin van 
brand tijdig op te merken.

V erder moet er naar worden gestreefd 
het brandrisico zo gering mogelijk te hou
den.

Voorbeelden van m aatregelen welke 
kunnen worden getroffen om het brand
risico te verminderen zijn:

a. H et beschermen van hogedruk brand- 
stofinjectieleidingen met een flexibele
pijP,

b. H et zoveel mogelijk toepassen van 
onbrandbaar materiaal,

c. H et voortplanten van brand langs 
kabelleidingen en -bundels te beper
ken door het aanbrengen van een 
brandstop. Dit kan het beste gebeuren 
daar waar kabels en leidingen door 
een schot of een dek gaan en bestaat 
uit het aanbrengen van een koker met 
een lengte van ca. 25 cm w aardoor de 
kabelleidingbundel wordt geleid en  
welke met een onbrandbaar m atenaal 
als b.v. asbestcement wordt afgestopt.

5.2. Alarmeringsinstallatie
Ook van deze installatie hoeft het be

lang niet te worden onderstreept; niet 
functioneren kan desastreuze gevolgen 
hebben. Buiten alle operationele eisen 
w aaraan deze installatie m oet voldoen en 
op welke eisen in dit bestek niet w ordt 
ingegaan, kan niet voldoende aandacht 
worden gevestigd op de vereiste aanwezig
heid van een goede testmogelijkheid. E n  
hiermee wordt niet bedoeld een testdruk- 
ker waarmee een lampje kan worden ge
test, m aar het testen van het gehele cir
cuit.

M en kan een alarmsysteem beproeven 
door de te meten grootheid op de ingestel
de waarde te brengen.

In  vele gevallen is dit niet mogelijk en 
zal men bij het ontwerp hiermee rekening



m oeten houden, door bijvoorbeeld de in
stelling van het meetelement zo te kunnen 
wijzigen dat het alarmsysteem voor nor
male bedrijfswaarden getest kan worden.

Men kan meetelementen ook zo in
brengen in pijpleidingen e.d. dat men ze 
weer op eenvoudige wijze kan verwijderen 
en zodoende het systeem beproeven.

V oor elektrische systemen wordt aan
bevolen van het ruststroom principe ge
bru ik  te maken; bij losse klemmen, kabel- 
breuk, enz. w ordt dan ook onmiddellijk 
alarm gegeven. M aar ook dan blijft testen 
noodzakelijk, tenslotte kunnen de contac
ten van het meetinstrum ent zijn vastge
brand  of door vuil geblokkeerd zijn.

D e kans dat foute alarmen kunnen op
treden m oet worden geëlimineerd, door
b.v. het aanbrengen van tijdvertragingen 
(voor alarm  op dieselregelaar nulstand: 
als bij varen in ruw weer de schroef boven 
w ater kom t hoeft geen alarm te gaan), of 
andere speciale voorzieningen („golfbre
ker” rond niveauschakelaars in tanks en 
in de bilge).

5.3. „ Checklist”
V oor elke geautomatiseerde installatie 

m oet een „checklist” worden opgesteld. 
We stellen ons voor dat dit w ordt gedaan 
door de hoofdcontractant, eventueel in 
samenwerking met onderaannem ers en in 
overleg met de reder en wellicht in over
leg met vertegenwoordigers van statutair- 
en classificatietoezicht. M et behulp van 
de „checklist” moet het mogelijk zijn de 
conditie van de installatie uit te testen. 
Deze testlijst wordt onm isbaar geacht, 
om dat de installaties dermate gecompli
ceerd zijn of nog zullen worden dat het 
m achinekam erpersoneel niet zelf meer 
aan de hand van tekeningen en beschrij
vingen kan afleiden hoe de installatie 
moet worden getest om een afgerond 
beeld van de conditie te krijgen. E n zo 
min het machinekam erpersoneel hiertoe 
in staat zal zijn, zo min zal het gelukken 
aan vertegenwoordigers van rederij-toe- 
zicht en van het statutair- en classificatie
toezicht.

Zelfs zal de „checklist” uitstekende 
diensten kunnen bewijzen wanneer bij sto
ringen personeel van vertegenwoordigers 
van de leverancier de reparatie zal uit
voeren.

H et is niet onwaarschijnlijk dat het lage 
percentage ongelukken dat in de lucht
vaart plaatsvindt voor een niet onaanzien
lijk deel is te danken aan het systeem van 
de „checklist” .

5.4. H andboeken
V oor alle installaties moeten duidelijke, 

gestandaardiseerde handboeken worden 
opgezet. Indien een systeem uit meerdere 
installaties bestaat, moet er een handboek 
zijn waarin de werking van het gehele sys
teem duidelijk is omschreven en waaruit 
de functies van de afzonderlijke installa
ties duidelijk blijken.

Van groot belang is het duidelijk aan
geven op bloksehema's. bedradingssche- 
m a’s en b.v. pijpenplannen de onderlinge 
verbindingen van de installaties.

Vooral met het oog op het vervangen 
van onderdelen moet de documentatie zo
danig zijn verzorgd dat elk element of 
onderdeel gezien in een apparaat of scha
kelkast kan worden teruggevonden op de 
tekeningen en in de omschrijving. Dit 
geldt dan uiteraard ook omgekeerd.

5.5. Reservedelen
Dit is een zeer belangrijk punt; de fa

brikant m oet in samenwerking met de 
reder aantal en soort van de reservedelen 
vaststellen.

W anneer reparatie door vervanging 
wordt voorgestaan en dit is naar onze me
ning zeker voor elektrische installaties en 
voor de kleine en ingewikkelde onderde
len van pneumatische en hydraulische 
installaties de aangewezen methode, dan 
moet hier uiteraard rekening mee worden 
gehouden bij het samenstellen van de re- 
servedelen-lijst.

5.6. Toegankelijkheid en over
zichtelijkheid

Deze punten spreken voor zichzelf, 
m aar verdienen toch steeds weer aan
dacht. H et moet als een eis beschouwd 
worden dat apparaten, kabels en leidingen 
voldoende bereikbaar worden opgesteld. 
Inspecties zullen regelmatig moeten wor
den uitgevoerd en deze kunnen slechts 
effectief zijn, indien de onderdelen toe
gankelijk zijn. Dit punt is verder van groot 
belang voor reparatie en onderhoud en 
nu niet slechts op technische gronden, 
m aar zeer zeker ook financieel.

Uit operationeel oogpunt is overzichte
lijkheid een primaire eis die men moet 
stellen aan bedieningslessenaars, schakel
panelen en brugkolommen. Dat wil zeg
gen: er moet een compromis gevonden 
worden tussen het verlangen veel af te 
kunnen lezen en gesignaleerd te krijgen en 
de eis het geheel overzichtelijk te houden.

Hierbij kunnen blindschema’s de over
zichtelijkheid vaak verbeteren, doordat 
deze de operateur in staat stellen in één 
oogopslag te zien hoe de installatie draait. 
G ebruikt m en dataloggers of soortgelijke 
apparaten dan wordt het wat eenvoudiger, 
om dat dan de minder belangrijke gege
vens niet meer op de lessenaars behoeven 
te worden aangegeven, doch alleen met de 
datalogger zullen worden genoteerd.

5.7. Bijzondere eisen aan installaties 
en onderdelen

Meer dan voor enig ander soort instal
latie (pneumatische en hydraulische b.v.) 
geldt voor het ontwerp van elektrische in
stallaties en vooral voor het selecteren van 
de onderdelen, dat men sterk rekening 
moet houden met de omgevingsomstan
digheden.

Het is duidelijk dat deze voor scheeps- 
gebruik ongunstig zijn, vaak zelfs zeer on
gunstig.

Corrosieve atmosfeer, neerslag van zout 
en olie, trillingen en schokken en vooral 
sterk wisselende tem peraturen met hoge 
maxima treden op.

Wil een betrouwbare installatie worden 
verkregen dan moet hiermee voldoende 
rekening worden gehouden en is het een 
verkeerde praktijk om zonder meer mate
rialen toe te passen die in landinstallaties 
zo goed voldeden.

Uit ervaringen blijkt dat vooral de om
gevingstemperatuur dikwijls moeilijkhe
den geeft.

In dit verband kan worden opgemerkt 
dat wellicht de voorschriften betreffende 
het onderwerp1 omgevingstemperatuur 
enigszins misleidend zijn, of, en dat is mis
schien waarschijnlijker, deze voorschrif
ten verkeerd worden geïnterpreteerd.

Wanneer namelijk in de voorschriften 
gesproken wordt over maximum omge
vingstemperaturen in dé machinekamer 
van 45 of 50 °C, dan wordt hiermee be
doeld maximum omgevings-koelluchttem- 
peratuur. H et spreekt vanzelf dat de tem
peratuur waaraan de componenten zijn 
blootgesteld in de panelen dan aanzienlijk 
hoger kan worden. Voor elektrische units 
waarin geen onderdelen zijn verwerkt 
welke grote verwarming geven als b.v. 
voedingstransformatoren, doch uitsluitend 
bestaan uit transistoren, condensatoren, 
weerstanden, gelijkrichtcellen enz., moet 
daarom op tem peraturen bij de compo
nenten van 65 a 75 °C worden gerekend. 
Dit betekent dat deze units ook bij deze 
temperaturen moeten worden getest, al
thans type-beproevingen worden uitge
voerd.

Voor panelen waarin wel grote warmte- 
gevende elementen zijn aangebracht kun
nen deze tem peraturen hoger worden en 
zullen de elementen hieraan moeten wor
den aangepast, of extra koeling worden 
toegepast.

Plaatst men de panelen in „air-condi- 
tioned control rooms” dan zal met uit
vallen van de airconditioning rekening 
moeten worden gehouden.

5.7.1. Elektrische en elektronische 
installaties

Bij elektronische installaties speelt de 
keuze van het voedingssysteem een rol. 
De scheepsnetspanning is bepaald niet 
constant, noch de frequentie. Om aan de 
veilige kant te zijn moet men rekening 
houden met spanningsvariaties tussen 
+  10 % en •—  15 % (voor gelijk- en 
wisselstroom) en met frequentie-verschil- 
len van ±  5 % voor wisselstroominstal- 
laties. Bovendien bestaat het risico van 
het wegvallen en eventueel weer terug
komen van de spanning en frequentie. 
Verder moet men aan boord van schepen 
met een draaistroomnet rekening houden 
met spanningspieken, welke hoger dan 
2500 Volt kunnen worden.



Door een accumulatorbatterij te gebrui
ken kan men dit probleem niet zonder 
meer oplossen, daar de maximale laad- 
spanning en de minimale ontlaadspanning 
van een 24 Volt batterij resp. 32 en 18 
Volt kunnen bedragen.

M et deze feiten moet terdege rekening 
worden gehouden en indien nodig speciale 
voorzieningen worden getroffen als: span- 
ningsstabilisatoren, uitschakelinrichtingen 
welke de voeding uitschakelen wanneer 
de spanning e n /o f frequentie te veel 
afwijkt, zodat schade zou kunnen worden 
veroorzaakt en de accu’s en de laadinrich- 
tingen zodanig te kiezen dat een beperkt 
laad- en ontlaadgebied wordt gebruikt.

Een volgend probleem  is zeer praktisch, 
m aar daarom  niet minder belangrijk.

Dikwijls w ordt geconstateerd dat vele 
onderdelen, vooral meetinstrumenten wel
ke worden gebruikt voor regeling en be
veiliging (thermostaten, pressostaten, ni- 
veaumeters, tachogeneratoren, elektro
magnetische kleppen en afsluiters, enz.) 
zodanig zijn uitgevoerd dat slechts met 
grote moeite kabels en bedrading kunnen 
worden aangesloten. W anneer deze onder
delen worden ontworpen of geselecteerd, 
dan zal men zich goed moeten realiseren 
dat voldoende ruimte voor het aansluiten 
van scheepskabels noodzakelijk is en dat 
afhankelijk van de locatie de kabelinvoe- 
ring waterdicht of druipwaterdicht moet 
plaatsvinden. D oordat deze punten dik
wijls niet in acht worden genomen, is men 
vaak gedwongen deze instrumenten op 
eigenlijk niet acceptabele wijze aan te slui
ten, met alle risico’s van losraken, kabel- 
aderbreuk, kortsluiting op de klemmen 
door vocht, enz. H et resultaat is dan soms 
dat de schakelaar voor de machinekamer- 
verlichting op veel betere wijze (boven
dien zonder extra moeilijkheden voor de 
monteur) is aangesloten dan het meet
instrument waarvan wellicht het leven van 
een dieselmotor afhankelijk is.

Dit voorbeeld is des te leerzamer wan
neer men zich realiseert dat de manier 
waarop die schakelaar is aangesloten in 
de loop der jaren is ontstaan aan de hand 
van ervaring.

H et zou aanbevelenswaard zijn wan
neer een kabeltype werd ontwikkeld ge
schikt voor scheepsgebruik, doch qua af
metingen beter aangepast voor signale- 
rings- en beveiligingscircuits dan de nu 
toegepaste scheepskabels welke primair 
vermogenskabels zijn.

5.7.2. Pneum atische en hydraulische 
installaties

Voor scheepsinstallaties waarbij auto
matisering en afstandbediening worden 
toegepast, zal m en reeds in het ontwerp
stadium de opstelling en plaats van regel- 
circuits en de loop van leidingen en kabels 
bepalen.

Het is van uiterm ate groot belang dat 
de plaats en loop reeds dan worden ge
reserveerd, daar m et de installering hier
van in het bouw stadium  pas begonnen 
moet worden als m en verzekerd is van 
„schone” omstandigheden: „vuil, roest, 
vocht e.d. zijn d'e vijanden van meten 
en regelen” . M eet- en regelinstrumenten 
hebben kleine afmetingen en een zeer 
hoge graad van nauw keurigheid; vuil, 
vocht, roest e.d. zullen verstoppingen ver
oorzaken of de w erking sterk beïnvloeden.

In verband m et het bovenstaande staat 
de keuze van m aterialen voor leidingen 
en kabels. Bij pneum atische systemen is 
het toepassen van niet-ijzer materialen, 
zoals koper en messing, gewenst; stalen 
leidingen, behalve roestvrije stalen, gaan 
uiteindelijk roesten en roestdeeltjes geven 
toekomstige problem en.

Voor hydraulische systemen kan men 
niet dezelfde keuze nem en, daar hier hoge 
werkdrukken optreden. De keuze zal nu 
gaan naar roestvaste legeringen. Aan 
boord van schepen moet men zoveel mo
gelijk vermijden om  nylon of andere 
kunststofleidingen toe te passen, de om
gevingscondities hebben hierop na
delige invloeden en brandgevaar blijft 
altijd bestaan, m et de consequentie dat 
een geheel systeem buiten werking zal 
zijn.

Wat betreft andere eisen aan pneum a
tische en hydraulische installaties ver
wijzen wij naar statu taire en  classificatie- 
voorschriften. E ch ter in het algemeen 
stellen wij de volgende voor- en nadelen.

Pneumatische system en  

Voordelen:
Lucht is vrij verkrijgbaar, is licht in ge

wicht en geeft geen brandgevaar.
Lekkage geeft geen schade aan de instal

latie.
T emperatuur-ongevoelige viscositeit.
Prijs van pneum atische onderdelen is re

latief laag.

O nderhoud is eenvoudig.

D oor gebruik van luchtvaten is er een buf
fer bij uitvallen van com pressoren.

Nadelen:
Een grote installatie van com pressor en 

luchtvat in duplo is noodzakelijk voor 
een continu voorziening van lucht.

E r is een zekere tijdsvertraging voor op
bouwen van druk.

Reactiesnelheid is traag, vooral over grote 
afstanden.

Laag rendem ent.

Bij wegvallen van de luchtdruk zijn inge
wikkelde grendelinrichtingen nodig 
voor het handhaven van de toestands- 
grootheden.

Hydraulische systemen

Voordelen:
Hoog rendement.

Traploze schakelingen over een groot 
werkgebied.

Zeer hoge krachten en snelheden.

Zelfsmerend.

Snelle reactiesnelheid.

M inder ingewikkelde grendelinrichtingen 
zijn noodzakelijk.

Nadelen:
Hydraulisch medium onder hoge druk ver

eist.

In- en uitgaande hoge-druk-leidingen ver
eist.

Lekkage kan schade aan  installaties ver
oorzaken.

Nadelige invloed door lucht in leidingen.

Brandgevaar bij gebruik minerale oliën.

Tem peratuur gevoelige viscositeit.

In dit artikel hebben wij ons willen be
perken to t algemene opm erkingen over 
autom atisering van scheepsinstallaties als 
geheel.

Wij zullen in volgende artikelen de ver
schillende onderdelen m eer gedetailleerd 
behandelen.
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O V E R D R A C H T  D IE S E LE LE K T R IS C H E  BA G G ERM O LEN  ,,’S-G RAVEN H A G E ”
gebouwd, door de Arnhem sche Scheepsbouw Maatschappij N.V.  te Arnhem, bestemd voor Hollandsch Aannemersbedrijf Zanen  
Verstoep N .V . te ’s-Gravenhage

H et ontwerp van deze baggermolen is 
tot stand gekomen in nauwe samenwer
king met prof. ir. C. M. van Wijngaarden, 
die tijdens de -bouw tevens is opgetreden 
als adviseur van de opdrachtgever.

De hoofdafmetingen van het casco zijn: 
lengte 52,00 meter, breedte op spanten
11,00 meter, holte gemiddeld 3,80 m e
ter.

H et casco is gebouwd volgens het 
langsispantensysteem.

In het centrale bedieningshuis, dat bo
ven de beun gebouwd is tussen de hoofd
bok en de ladderbok, bevindt zich de 
lessenaar waarin de commando-organen 
van de aan boord aanwezige werktuigen 
en apparaten zijn ondergebraoht. Dit 
m aakt het mogelijk dat één m an vanuit 
d it bedieningshuis het gehele arbeidspro
ces aan boord regelt.

Tot de speciale apparatuur waarmee 
de baggermolen is uitgerust behoren o.m. 
een automatisch baggerdiepte-aanwijsin
strum ent en een echolood.

De baggeremmers zijn van gelast stalen 
constructie en hebben een inhoud van 825 
liter.

De baggerdiepte bedraagt norm aal 16 
m eter en bij afgestoken ladder 24 meter.

De snelheid van de emmerketting is 
regelbaar van 20 to t 30 emmers per m i
nuut.

De hoofddieselmotor is van het fabri
kaat M.W.M. en heeft een vermogen van 
800 pk bij 1300 om w /m in. D oor deze 
dieselm otor w ordt de 390 kW  emmer- 
kettinggenerator aangedreven en boven
dien —  via een extremultus riemover-

brenging —  de boordgenerator en de ge
neratoren voor de lieren.

Voorts is er een hulpdieselmotor op
gesteld van het fabrikaat M.W.M. met 
een vermogen van 232 pk bij 3 500 omw/  
min. Deze m otor is door een uitzetbare 
koppeling eveneens m et de boordgenera
tor en 'de generatoren van de lieren ver
bonden.

V oor havenbedrijf is nog een M.W.M. 
dieselgeneratorset van 45 pk geïnstal
leerd m et lichtgenerator en compressor.

De emmerketting wordt aangedreven 
door 2 Kräm er m otoren van elk 250 pk 
met een regelbaar toerental van 575-1650

omw/min.
Voor de smering van de leirollen, het 

zeskant enz. is in  de m otorkam er een 
centraal vetsm eerapparaat opgesteld.

Op de ladderlierbok bevindt zich een 
10 tons-spildraaikraan.

Bovendeks bevindt zich het dagver
blijf met keuken, wasplaats, douche, to i
let enz.

De hutten bevinden zich onderdeks en 
zijn voorzien van mechanische ventilatie 
en centrale verwarming.

Een mobilofoon- en een omroepinstal
latie zorgen voor de verbinding met de 
wal en voor de communicatie aan boord.

D U B B E LS C H R O E F  M EETV A A R TU IG  „ A N T A R E S ”

Op 7 februari 1967 vond op het N oord- 
zeekanaal de technische en tevens op-

leveringsproeftocht plaats van het dubbel- 
schroef meetvaartuig Antares, gebouwd

door Scheepswerf Gebr. Akerboom N.V., 
Leiden, in opdracht van de Rijkswater
staat, Directie Groningen, voor haar Stu
diedienst te Baflo.

Dit meetvaartuig is bestemd voor werk
zaamheden in het noordoostelijke gedeelte 
van de Waddenzee, in de Eems en in de 
Dollard.

De Antares is vrijwel identiek aan de 
meetvaartuigen Breesem  en  Andries Vier- 
lingh, gebouwd voor de studiedienst der 
Rijkswaterstaat te H oorn, welke schepen 
volledig werden beschreven in Schip en 
Werf no. 17, 31e jaargang 1964.

In tegenstelling tot de vorige m eetvaar
tuigen werden alle meetdavits uitgerust 
met hydraulische meetlieren in plaats van 
elektrische. Bovendien werd dit schip u it
gerust met twee 4-cilinder GM diesel
motoren (i.p.v. 3-cilinder), 95 pk bij 1800 
toeren per minuut met een Twin Disc 
reductie keerkoppeling 3,8 : 1.

Het vaartuig werd voorts uitgerust met 
VHF, Decca Hi-Fix, D ecca Radar, hydro
grafisch en nautisch echolood, beide van 
het fabrikaat Atlas.



URfCER VISSERS VERW1EUWEW HUM V LO O T

Van de Nederlandse visserijvloot maakt 
die van Urk op het ogenblik de snelste 
ontwikkeling door. Dit blijkt uit de regel
matige bestellingen die de Urker vissers 
doen bij de Nederlandse werven en leve
ranciers van motoren en visserij-uitrustin- 
gen. Recente voorbeelden zijn de UK 11 
van de heer H. Brands en de UK 44 van 
de heer L. de Boer. D e UK 11 en de 
UK 44 zijn moderne Noordzee-kotters 
waarvan de casco’s werden gebouwd door 
de scheepswerf Muller te Foxhol en waar
van de afbouw geschiedde op Urk. Het ont
werp van deze moderne Noordzee-kotters 
werd in nauw contact met de scheepvaart
inspectie te IJmuiden gemaakt door 
scheepbouwkundig bureau Herm an Jan
sen te Monnikendam.

Enkele technische details van de kot
ters volgen hieronder: Afmetingen: 25,80 
m lengte over alles; 6,10 m breedte op 
spant; 3,10 m holte.

Omdat deze schepen bestemd zijn 
voor de boomkorvisserij, werd grote 
aandacht besteed aan de stabiliteit.

Zij werden bijzonder „vol” gebouwd 
en voorzien van een met ballast gevulde 
dokkiel.

In de machinekamers der kotters staan 
Stork-hoofdmotoren type R H o 216 K, 
500 pk bij 700 om w/m in m et Brevo hy
draulische keerkoppelingen, reductie 
2 y2 : 1. Tussen motor en  keerkoppe- 
ling werden „Vulcan” superelastische 
koppelingen gemonteerd.

Alle hulpwerktuigen aan boord van bei
de schepen worden elektrisch (110 V) 
aangedreven. De UK 44 beschikt boven
dien over een elektrisch lasaggregaat, aan
gedreven door een 45 pk  hulpmotor. 
Voorts is dit schip uitgerust met een hy
draulische trawlwinch.

Een hogedruk hydromotor, fabrikaat 
Staffa, wordt door de hoofdmotor aange
dreven met behulp van een timingbelt die 
bij minimale belasting een vermogen over
brengt van ca. 100 pk.

Beide schepen beschikken verder over 
hydrofoor-installaties en zijn centraal 
verwarmd. De visruimte, verdeeld in 12 
keeën, werd geïsoleerd met „Tempex” en 
bovendien voorzien van een zogenaamde

„stille” koeling van het fabrikaat Sü- 
mak.

Ook aan navigatiemiddelen werd grote 
aandacht besteed. D e schepen beschikken 
over Decca-radar, type 261 m et een be
reik van y2 tot 48 mijl. D e Decca-navi- 
gator MK 12 werd gekoppeld aan een 
trackplotter van hetzelfde merk. Verder 
merkten wij op een Simrad-echolood, 
type ESC 2 met twee draaisnelheden en 
witte lijn. Tenslotte moge worden ver
meld: een tweetal Pye-marifoons met 2 
en met 10 kanalen; radiotelefonie; 
een Sharp automatische piloot, gekoppeld 
aan een Seffle elektrisch hydraulische be
sturing. Bij de proefvaart behaalden bei
de schepen een snelheid van 11 mijl.

Tal van U rker vissers plaatsten verder 
nog opdrachten. Zo vernem en wij dat de 
Fa. J. v.d. Berg & Z n voor haar nieuwe 
hekkotters 2 Stork-motoren van 500 pk 
type RHo 216 K heeft besteld.

De Fa. Hessel Snoek, varend met de 
UK 141 en UK 142, bestelde eenzelfde

type Stork-motor, evenals de F a. K. 
Ras & Zonen voor de UK 105.

In  de nieuwe UK 224  van de heer T. de 
B oer werd een Stork-m otor, type R H o 
218 K met een vermogen van 660 pk  in 
gebouwd, terwijl de heer F. Post, eige
naar van  de UK 8 1 , die onlangs een Kat- 
wijker kotter kocht, dit schip liet herm o- 
tiseren m et een 550 pk Stork-m otor. Ook 
de UK 202  van de heer J. K ram er zal 
binnenkort met 500 pk van Stork zee 
kiezen.

De Fa. van Slooten, eigenares van de 
UK 26  en de UK 94, bestelde voor dit 
laatste schip een 365 pk m otor van het 
type R o 158 K.

D e Fa. Jan Bakker & Z onen nam  een
zelfde besluit voor de UK 162, terwijl 
tenslotte de heer H. K offem an van  de 
UK 186  onlangs de K W  96  aankocht, die 
zal gaan varen onder het num m er UK  
185. D it schip wordt thans op de scheeps
werf „Welgelegen” te H arlingen voorzien 
van een 365 pk Stork-motor.

T E W A T E R LA T IN G  B U LKCA R R IER  „A M S T E LP A R K ”
gebouwd door Verolme Scheepswerf Alblasserdam, bestemd voor N .V . Reederij „A m sterdam ”, Am sterdam

Op 23 maart 1967 werd bij Verolme’s 
Scheepswerf Alblasserdam te Alblasser
dam met goed gevolg onder grote belang
stelling te water gelaten de bulkcarrier 
Amstelpark.

De doopplechtigheid werd verricht door 
mevrouw H. de Boer-Kettner.

De hoofdafmetingen zijn: lengte over 
alles 183,892 m, lengte tussen de lood
lijnen 172,21 m, breedte 25,654 m, holte 
15,18 m, diepgang 11,15 m, lading-

ruimen (graan) 1.430,101 cu. ft., diep- 
tanks 29,205 cu. ft., bunkers 1.490 ton, 
dieselolie 214 ton, zoet w ater 218 ton, 
ballast 10.823 ton, 33.400 ton  dw.

Het schip wordt gebouwd onder de 
hoogste klasse van Lloyd’s Register of 
Shipping (symbool - f  100 A .I. 6 MC), 
met „special Steamer Freeboard” waarbij 
aangetekend, dat het schip voldoende sterk 
zal zijn voor het vervoer van zware lading 
(erts) in alternatieve ruimen, d.w.z. ruim

1, 3, 4, 5 en 7 geladen en ruim  2 en 6 leeg.
H et ladinggedeelte om vat 7 ruim en, 

elk afgesloten door stalen luiken van het 
M ac Gregor type „single pull” . V oorts is 
de nodige versterking aangebracht voor 
het eventueel plaatsen van 4 stuks 8-tons 
dekkranen.

De accommodatie is voor 53 personen, 
t.w. 14 officieren, 5 onderofficieren, 30 
bemanningsleden, 1 dokter, 1 loods en 
verder 2 personen in hut eigenaar.



Alle hutten en verblijven zijn uitgerust 
met volledig airconditioning; voor de 
ruimen natuurlijke ventilatie.

Een CO 2 brandblusinstallatie wordt 
aangebracht in de machinekam er en in de 
ruimen. De dekwerktuigen bestaan uit
2 elektrische gecombineerde anker- en 
verhaallieren op bakdek, 1 elektrische 
verhaallier op hoofddek, 1 elektrische 
verhaallier op kampagnedek, voorts 4 
luchtlieren op hoofddek voor het openen 
en sluiten der luiken.

Op het achterschip wordt een laadboom 
geplaatst van 2 ton hefvermogen, welke 
bestemd is voor provianderen en waar
mede ook de top van de machinekamer 
bereikt kan worden.

De cilindrisch gevormde bulbsteven 
heeft een diameter van 5 meter.

De machinekamer bevindt zich in het 
achterschip. De hoofdmachine is een 
Sulzer-motor type 7 R.D. 76 met een 
vermogen van 11.200 BHP bij 122 om w ./ 
min. Zij is geschikt voor het draaien op 
zware olie.

De bronzen werkschroef wordt vervaar
digd door Lips N.V. Drunen. Op het tus
sendek worden 3 Ruston Hornsby hulp- 
dieselmotoren geplaatst, gekoppeld aan
3 Heemaf generatoren, elk met een ver
mogen van 500 KVA, 450 V.A.C. 60 
perioden.

De gecombineerde oliegestookte-uit- 
laatgassen ketel is van het fabrikaat 
Cochran. De beide Reaveil aanzetlucht- 
compressoren zijn elektrisch gedreven. De 
twee aanzetluchtvaten, elk met een inhoud 
van 6 m:i, worden door de V.M.Y. ver
vaardigd.

De twee verticale ballastpompen, alge
mene dienst-pomp, lenspomp en alle 
koelwaterpompen zijn van het fabrikaat 
Nijhuis; de smeeroliepompen en brand- 
stofpompen. fabrikaat Houttuin, de sludge- 
pomp is van Cornet.

2 Zware olie-, 1 dieselolie- en 1 smeer- 
oliecentrifuge zijn met voorwarmers sa
mengebouwd tot complete autom atische 
units, fabrikaat Laval. De voorwarmers 
voor de hoofdm otor zijn fabrikaat V .M .Y.

De Atlas-verdamperinstallatie m et een 
capaciteit van 21 ton zoetwater per 24 
uur wordt geïnstalleerd op het tussendek.

De turbolo lenswaterreiniger heeft een 
capaciteit van 50 t./u u r. De telegraafin- 
stallatie wordt geleverd door Kwant.

Het ballastsysteem en lenssysteem wor
den uitgevoerd met centrale leidingen naar 
het voorschip in een pijpentunnel gelegen, 
waarbij de aftakleidingen voorzien wor
den van pneumatisch bediende vlinder- 
kleppen.

Momenteel beschikt de rederij over 10 
moderne schepen met een totaal draag
vermogen van ±  159.248 ton. Het schip 
dat Verolme op de werf te Alblasserdam 
bouwt, wordt het elfde schip.

DE N IE U W E  B R ISTO L S ID D E LE Y  G A ST U R B IN EM O T O R EN  V O O R  O N D ER ZEEB O O T -  
JA G E R S  B ER EIK EN  700 D RA A I-U REN

De scheepsversies van de Olympus 
Vliegtuigstraalmotor, waaronder een type, 
dat gebruikt zal worden in de geleide 
projectielenjager 82 voor de Britse vloot, 
hebben met succes 700 uur proefdraaien 
doorstaan. Het maximumvermogen van
24.000 bhp werd bereikt, en het brand
stofverbruik bleek beter te zijn dan de 
sdherp gestelde eis.

In  de type 82 jagers zal de Olympus 
het grote vermogen geven voor het ge
vecht en voor de snelle starts. In deze 
söhepen wordt een conventionele stoom
turbine gebruikt voor het varen met eco
nomische snelheid. De Finse, Iraanse 
en Maleisische marines hebben ook sohe- 
pen besteld die met de Marine Olympus 
motoren worden uitgerust.

In Engeland en Duitsland worden de 
beproevingen onafhankelijk van elkaar 
uitgevoerd. De Britse proeven in de 
Ansty fabriek van Bristol-Siddely bij 
Coventry, Warwickshire, staan in ver
band met de reeds geplaatste marinebe- 
stellingen. De daar beproefde motor, 
welke de „TM -1” genoemd is, heeft 130
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uur gedraaid. Deze bestaat uit een een- 
traps vrije turbine, aangedreven door de 
Olympus gasgenerator.

Bij de door de Duitse marine uitge
voerde proeven wordt ook een Olympus 
gasgenerator gebruikt echter met een

tweetraps Brown-Boveri vermogensturbi- 
ne. Deze m otor heeft langer dan 550 
uur gedraaid. In  beide landen gaan de 
beproevingen door.

Een grote ervaring in  het „m arinizen” 
van vliegtuigturbines steunt deze proeven.

D e scheepsversie van de  Proteus m otor, 
die in  de B rittann ia passagierstoestellen 
w ordt gebruikt, is reeds bij acht zee
m achten in  dienst. D e G nom e helikop- 
term otor w ordt m et succes in  luchtkus- 
senboten gebruikt.

ER T ST A N K E R  „BJÖRN RA G N E” BIJ K O C K U M S T E  W A T E R  G E L A T E N

Het eerste schip dat in 1967 bij Ko- 
ckums M ekaniska Verkstads AB, Malmö, 
werd te water gelaten, was de 72.100 tdw 
ertstanker Björn Ragnc, in aanbouw voor 
de „Rederiet Björn Ragne” , Vastervik, 
Zweden.

De Björn Ragne welke eind maart van 
dit jaar afgeleverd werd, is de eerste van 
een zestal zusterschepen die nu op twee 
Zweedse werven in aanbouw zijn voor de 
kort geleden opgerichte Noors-Zweedse 
rederscombinatie „International Bulk Oil 
Ore Carriers” geleid vanuit Oslo. De Noor
se participanten zijn de rederijen P. Meyer 
en Hjalm ar Björge, die elk twee schepen 
laten bouwen in Uddevalla, en Erling H. 
Samuelsen Rederi A /S  met een tweede 
door Kockum te bouwen schip.

De Björn Ragne voldoet aan de hoogste 
klasse van Det norske Veritas -f- 1A1 
„Tankship for oil cargo” . Ze heeft even
eens de letter „ T ” toegekend gekregen, 
omdat het schip is versterkt voor ertstrans
port in de ruimen 1, 3, 6, 9 en 11, en „EO ” 
wegens de geautomatiseerde machine
kamer, goedgekeurd voor 20 per 24 uur 
onbemande dienst.

De hoofdgegevens van het schip zijn: 
Lengte over alles 243,84 m; lengte lood
lijnen 236,22 m; breedte 32,21 m; holte
18,75 m; diepgang 12,61 m; draagver
mogen 72.100 ton; tonnage 40.000 brt.
Capaciteiten: olie 84.900 m ':; graan
84.050 m 3; kolen 76.400 m 8; erts
35.800 m3; schone ballast 20.800 ton; 
pompcapaciteit (olie) 2 X 2500 m3/h ; 
bunkers 7400 ton.

Het schip is prim air geconstrueerd als 
een bulkcarrier met dubbele bodem en elf 
opeenvolgende ononderbroken laadrui
men. De compartimenten zijn gevormd 
door dwarsscheepse oliedichte schotten 
met horizontale vouwen en verticale webs.
De bodem en het dek hebben langsspan- 
ten, de zijden hebben dwarsspanten. Ruim 
5 is door vlakke langsschotten verdeeld in 
twee ballastwingtanks en een laadruimte 
op hart schip. In  de dubbele bodem be
vindt zich aan iedere zijde van het midden- 
zaathout een pijpentunnel, waardoorheen 
de pijpleidingen van alle toegepaste pomp- 
systemen lopen. In ieder laadruim is bij 
hart schip een pompwell gemaakt, wat het 
complete strippen van olielading en sludge 
vergemakkelijkt. Aan de buitenzijden van 
de hoofdpompkamer zijn twee sloptanks 
ingericht.

De laadruim en zijn door middel van 
dwarsscheepse hoppers in de dubbele 
bodem zelftrimmend gem aakt. Langs de 
onderzijden van de dwarsschotten is een 
analoge constructie toegepast. D e hopper- 
ruimen zijn integraal m et de dubbele bo
dem uitgevoerd.

De voorsteven heeft de kortgeleden ont
wikkelde cilindervorm gekregen. De straal 
is 4200 mm . Onder de waterlijn is de 
steven verticaal, daarboven waait ze iets 
uit.

De elf rechthoekige luikhoofden op het 
hoofddek (11.400 X  13.100 X  1.200) 
hebben tweedelige elektrisch hydraulisch 
bediende stalen luiken, van het dwars
scheeps rollende Kockums type. Om een 
absolute oliedichtheid te verzekeren zijn 
de luiken m et dubbele neoprene pakkin
gen afgedicht. Ze worden vastgezet door
middel van schroefbouten welke met 
pneumatische sleutels w orden aangehaald. 
Wanneer droge lading w ordt vervoerd', 
wordt een geschikt aantal snelsluitklem- 
men vastgezet.

De 600 mm hoge stalen luikpanelen 
zijn op hun bovenkant uitgerust met ver
plaatsbare, persluchtgedreven draadlieren. 
Aan de onderkant hebben zij een stuw- 
inrichting voor de olieverwarmingsspiralen 
van het corresponderende ruim. Iedere 
spiraal weegt ongeveer 1,2 ton. W anneer 
het schip w ordt gereedgem aakt voor olie
lading, worden de spiralen to t op de dub
bele bodem gevierd, w aar bijpassende fit
tings en bevestigingsmiddelen zijn aange

bracht. De verbinding m et h e t stoom ver- 
warm ingssysteem  geschiedt door middel 
van flexibele gepantserde stalen slangen.

D e volledig beladen contractsnelheid is 
1 6 knoop.  H et schip w ordt voortge
stuw d door een 8 cilinder K ockum -M A N  
K Z  8 6 /1 6 0 E  diesel m et een continu- 
verm ogen van 18.400 bhp  bij 118 om w ./ 
m in. De m otor w ordt op  afstand bediend 
m et een K ockum -A SE A  brug-m otor- 
bedieningssysteem, w aarvan  de program - 
m aselectorunit in  de m achinekam er con- 
tro lehu t is opgesteld. W egens de eisen in 
verband m et de periodieke onbem ande 
vaart, 20  uu r p er dag, is h e t aantal de- 
tectiepunten m eer dan verdubbeld, het 
zijn er nu ongeveer 80.

D e hulpm achines bestaan  in hoofdzaak 
uit een drietal dieselgeneratoren en een 
turbogenerator van 400  kW  elk. Stoom 
w ordt geleverd door twee 21 t / h  hoge- 
drukketels en een 5,1 t / h  uitlaatgassen
ketel. D e dekw erktuigen worden door 
stoom  aangedreven. H e t stuurw erk is 
elektrisch-hydraulisch.

E r  zijn twee tu rbopom pen  van 2500 
m 8/h ,  en twee 250 m 3/ h  zuigerstripping- 
pom pen voor de ladingolie. V erder zijn er 
twee 900  m :i/h  elektrische ballastpom pen.

De accom m odatie, volgens Scandinavi
sche standaard  uitgevoerd, is berekend op 
een bem anning van 47 koppen. H et schip 
zal waarschijnlijk echter met een belang
rijk  kleinere geïntegreerde bem anning 
gaan varen.

» f ill



N E D E R L A N D S E  V E R E N I G I N G  V A N  T E C H N I C I  O P  S C H E E P V A A R T G E B IE D
PR O G R A M M A

19 mei 1967 Algemene Ledenvergadering. Aanvang 16.00
te D elft uur.

M ededeling voor de leden van de afdeling „R otterdam ”

H et is het bestuur van de afdeling „Rotterdam ” door verschillende 
omstandigheden niet meer mogelijk vóór 19 mei 1967 nog een leden
vergadering als toegezegd in „Schip en W erf” nr. 7 van 7 april 1967 
over het Huishoudelijk Reglement te beleggen. De leden der afdeling 
worden daarom verzocht hun eventuele bezwaren schriftelijk kenbaar 
te m aken en zij kunnen deze desgewenst op de aanstaande Algemene 
Ledenvergadering in D elft nog toelichten.

23 mei 1967
te Groningen

juni

2 juni

1967
te R otterdam  
1967

te Am sterdam

Nederlandse Vereniging van 
Technici op Scheepvaartgebied
A F D E L I N G  „ R O T T E R D A M ”

Notulen van de vergadering van de af
deling „R otterdam ”, op donderdag 6 april 
1967, des avonds 8 uur, in de Balzaal van 
het Hilton Hotel te Rotterdam.

Aanwezig volgens de presentielijst: van 
het bestuur de heren: prof. ir. J. H. Kriete- 
meijer, ir. G. Langelaar Gzn., ir. J. P. 
C orver en de heer J. G. F. W arris. Verder 
46 leden, 9 introducés en de algemeen secre
taris. Totaal 60 personen.

A G EN D A :
1. Opening.

2. Notulen van de vergadering d.d. 9 m aart 
1967 (zie „Schip en W erf” no. 6 van 
24 m aart 1967).

3. Voordracht toegelicht met lichtbeelden. 
Onderwerp: „Vouwschotten”, door prof. 
ir. H. E. Jaeger, hoogleraar Scheeps- 
bouwkunde Technische Hogeschool te 
Delft.

4. Rondvraag.

5. Sluiting.

Voorzitter: prof. ir. J. H. Krietemeijer.
De voorzitter opent te 20.10 uur de ver

gadering en heet alle aanwezigen welkom. 
Speciaal prof. ir. H. E. Jaeger wordt welkom 
geheten, nu hij, na een lange tijd niet meer 
voor onze vereniging te hebben gesproken, 
weer bereid werd gevonden een verhandeling 
te geven waar zeer vele en boeiende facetten 
aan zijn.

N adat blijkt dat er geen op- of aanmer
kingen. zijn om trent de notulen van de ver
gadering d.d. 9 m aart 1967, welke waren 
gepubliceerd in „Schip en W erf” no. 6 van 
24 m aart 1967, worden deze goedgekeurd 
en getekend door voorzitter en secretaris.

De voorzitter doet hierna mededeling dat 
op 17 februari 1967 te Velp in de leeftijd 
van 80 jaar is overleden ir. J. Blokland 
Visser, oud-hoofdingenieur N.V. Konink
lijke M aatschappij „De Schelde” te Vlis- 
singen.

Het bestuur heeft aan de familieleden van 
zijn medeleven doen blijken.

De voorzitter verzoekt de aanwezigen zich 
van hun zetels te verheffen en de overledene 
wordt in stilte herdacht.

D aarna geeft de voorzitter het woord aan 
prof. ir. H. E. Jaeger voor zijn lezing over 
„Vouwschotten”. Een model van de z.g. 
schottenbak, dat is ontstaan in de Technische 
Hogeschool te Delft, wordt door prof. Jaeger

op geestige wijze besproken. M et lichtbeelden 
verduidelijkt, worden d'e metingsmogelijk- 
heden naar voren gebracht. Een warm  ap
plaus getuigt van de bijzondere belangstel
ling, w aarm ede de lezing wordt gevolgd.

Een volledig verslag van de lezing zal in 
„Schip en W erf” worden gepubliceerd.

Bij de gelegenheid to t het stellen van 
vragen na de koffiepauze, vertelt ir. J. Pere- 
boom dat voor de nieuwe 65.000 ton. tankers 
is afgezien van vouwschotten vanwege de 
corrosie op de vouwen bij vroegere schepen. 
Deze corrosie was minder ernstig op schepen, 
gebouwd op „zorgvuldiger” werven. Ook was 
er veel inbranden geconstateerd bij de door
voeringen der stringers. D e netto materiaal- 
winst van plm. 15 ton per vouwschot is te 
klein om reparaties te riskeren. H et is ook 
geen reden er op aan te dringen als de werf 
niet enthousiast is.

Prof. Jaeger beluistert in het betoog van 
ir. Pereboom een zeer conservatief geluid, 
vooral in het begin, m aar dat later bijdraaide. 
Volgens prof. Jaeger is er bij een schip n.og 
heel w at gewicht aan materiaal te besparen, 
maar hiervoor is wel. durf nodig.

De voorzitter vertelt van modern w erken
de werven, die voor grote schepen met platen 
van plm. 20 mm geen vouwschotten propa
geren om dat de machine, om deze zware 
schotten te vouwen, een te hoge investering 
zou vergen.

in antwoord hierop zegt prof. Jaeger dat 
het verre van ’hem is om vouwschotten als 
alleen zaligmakend te beschouwen. Hij ziet 
als ideaal schotten als ramen met vlakken 
zonder steunen, berustend op m em braam - 
werking. Hierin wordt geen medewerking 
der scheepsbouwers verkregen, terwijl daar
entegen bij de waterbouwkundigen hiervoor 
veel belangstelling bestaat.

De heer Van Nievelt zegt dat vouwschot
ten zich slecht lenen voor lassen op de las- 
straat en hij vindt ook de corrosie op de 
vouwen een bezwaar.

Prof. Jaeger antwoordt hierop dat de 
corrosie-kwestie tegenwoordig m et corrosie- 
bestendig m ateriaal wordt ondervangen. In
dien e r grotere hoeveelheden vouwschotten 
zouden w orden gemaakt, is spreker ervan 
overtuigd dat er door de werven wel een 
middel zou worden gevonden om ze op de 
lasstraat te behandelen.

De heer J. G. F. W arris vraagt naar de 
stijfheid en belasting van het vouwschot bij
voorbeeld op een tanktop.

Hierop is het antwoord dat de las als regel 
sterker is dan de plaat. Vroeger kwamen 
er wel scheuren in de lassen voor, m aar die 
waren dan altijd terug te voeren op bewer- 
kingsfouten.

De voorzitter dankt de spreker voor zijn 
helder betoog en de bereidwilligheid de ge

Half-automatisch lassen in de scheepsbouw, 
door de heer K. van Klingeren, hoofdverte
genwoordiger L ’A ir Liquide Nederland N.V.

D e Philips’ motor, door ir. G. Th. M. Nee- 
len, wetenschappelijk m edewerker N atuur
kundig Laboratorium  N.V. Philips’ Gloei
lampenfabrieken te Eindhoven.

stelde vragen te beantwoorden en spreekt de 
hoop uit dat prof. Jaeger nu niet zo’n  lange 
tijd zal laten voorbijgaan voor hij nogmaals 
voor onze vereniging een lezing zal willen 
houden.

Als er bij de rondvraag niets aan de orde 
wordt gesteld, sluit de voorzitter onder dank
zegging aan de aanwezigen de vergadering.

N IE U W S B E R IC H T E N
P E R SO N A L IA  

D. den Adel t
Op 12 april 1967 overleed, te Barendrecht 

in de leeftijd van 59 jaar de heer D. den Adel, 
adjunct-inspecteur Technische Dienst Ko
ninklijke Rotterdamsche Lloyd N.V., Rotter
dam.

De heer Den Adel was lid van de Neder
landse Vereniging van Technici op Scheep
vaartgebied.

60-jarig bestaan N.V. Appingedamnier 
Bronsmotorenfabriek, Appingedam

Op 1 april 1967 herdacht, de N.V. Ap- 
pingedammer Bronsmotorenfabriek te Ap
pingedam haar 60-jarig bestaan.

Aan dit 60-jarig bestaan waren geen bij
zondere feestelijkheden verbonden. Slechts in 
eigen kring is de gelegenheid gegeven aan 
familieleden van personeelsleden dit jaar het 
bedrijf te bezichtigen.

De uitvinder van de Bronsmotor (de heer 
J. Brons) overleed in 1954 op 89-jarige leef
tijd. Zijn zoon ir. T. J. Brons, die vanaf 1927 
zijn vader als directeur terzijde heeft gestaan, 
overleed op 22 april 1963.

M ejuffrouw ir. A. H. Brons, dochter van 
de stichter, die vele jaren de leiding had. van 
de gieterij van het bedrijf, is thans nog als 
commissaris aan de N.V. verbonden.

Onder leiding van de heer ir. J. H. Kui
per, sinds 1957 directeur, werden in de laatste 
10 jaren tal van reorganisaties doorgevoerd.

Voor een uitvoerige beschrijving van het 
gouden jubileum wordt verwezen naar 
„Schip en W erf” , num m er 7, van 5 april 
1957, pagina’s 202/205.

Nederlands Atoomforum, ’s-Gravenhage
Voorlichtingsdagen van 3 t /m  11 mei 1967

Het Nederlands Atoomforum organiseert 
van 3 t /m  11 mei a.s. een aantal voor
lichtingsdagen, waarop de toepassing van 
gamma- en elektronenbestralingsbronnen in 
verschillende takken van industrie aan de 
orde wordt gesteld.

De bijeenkomsten worden gehouden in de 
congreszaal van het Motel Bunnik aan de



autoweg Utrecht-Arnhem.
De bedoeling van deze dagen is de indus

trie een inzicht te geven in de vele toekom
stige mogelijkheden op dit gebied. Ook zal 
een inzicht gegeven worden in de mogelijk
heden tot het verrichten van onderzoek op dit 
terrein in Nederland.

Op een kleine tentoonstelling zal een over
zicht worden gegeven van de industriële toe
passingen van straling.

Voor nadere inlichtingen wende men zich 
tot het Nederlands Atoomforum, Scheve- 
ningseweg 112, ’s-Gravenhage.

Bond voor Materialenkennis, ’s-Gravenhage 
Keuring van materialen
115e bondsdag Bond voor Materialenkennis

Keuring van materialen is het onderwerp 
van de 115e bondsdag van de Bond voor 
Materialenkennis die op dinsdag 30 mei a.s. 
gehouden zal worden in het Jaarbeursrestau
rant, Vredenburg 41, Utrecht. Aanvang 10 
uur. v.m.

Deze voorjaarsbondsdag 1967 wordt ge
organiseerd door de Kring Bouwmaterialen. 
Op het programma staan de volgende voor
drachten:

— Ir. N. Westenbroek (Stichting Ratiobouw, 
Rotterdam): „Relatie tussen onderzoek, 
normstelling en keuring” .

—  Drs. G. de Witte (Kon. Ned. Hoogovens 
en Staalfabrieken N.V., IJmuiden): 
„Keuring van produkten, in kleine en in 
grote series vervaardigd”.

— Ir. N. J. Habraken (Stichting Architecten 
Research, Den Haag): „Ontwerp en keu- 
ringsmogelijkheden”.

— Ir. J. P. Heederik (Ing. Bureau Dwars, 
Heederik en Verhey N.V., Amersfoort): 
„Organisatie van de keuring in Neder
land” .

Na elke voordracht zal, zoals gewoonlijk, 
gelegenheid bestaan tot het stellen van vra
gen. Nadere inlichtingen verstrekt gaarne het 
bureau van de Bond voor Materialenkennis, 
Stadhouderslaan 28, Den Haag, telefoon: 
070-39.49.30.

Nederlands Instituut voor Efficiency, 
’s-Gravenhage
Voorjaars-cfficiencydagen van het NIVE

Het NIVE, Nederlands Instituut voor 
Efficiency, te Den Haag, organiseert de 
Voorjaars-Efficiencydagen weer in het Kur- 
haus te Scheveningen en wel op 30 en 31 mei 
a.s. Gedurende dit landelijke management- 
congres, dat altijd vele bezoekers trekt uit 
alle kringen van handel en industrie, komt 
ditmaal een zevental verschillende onder
werpen tijdens even zovele bijeenkomsten 
aan de orde.

De nieuw opgerichte aangesloten vereni
ging van het NIVE, het Nederlands Instituut 
voor Marketing, presenteert zich met een 
grote bijeenkomst over marketing. Tevens 
zijn er bijeenkomsten over het onderhoud van 
meet- en regelapparatuur, de toekomst van 
ons personeelbeleid, over kwaliteitsaandui
ding en informatieve etikettering, creativi- 
teitsbevordering, het smeden van een image 
en tenslotte de taak en de plaats van de ar- 
beidskunde ten aanzien van de produktiviteit.

Verschillende van deze zeven bijeenkom
sten worden voorafgegaan door de algemene

ledenvergaderingen van de organiserende 
aangesloten verenigingen van het NIVE. De 
moedervereniging zelf houdt haar Algemene 
Ledenvergadering op 30 mei om 9 uur ook in 
het Kurhaus.

Voor de deelnemende directeuren, specia
listen en bedrijfsfunctionarissen beloven het 
weer interessante dagen te worden, met vele 
goede sprekers over belangwekkende nieuwe 
ontwikkelingen op de betrokken gebieden. 
Het komt zelden voor, dat zovele verschil
lende aangesloten verenigingen van het NIVE 
aan de Efficiencydagen deelnemen.

Aan de bijeenkomst, die wordt verzorgd 
door de Nederlandse Vereniging voor Doel
matig Onderhoud, werken het NIRIA en het 
KIVI mede.

Voor nadere inlichtingen: Nederlands In
stituut voor Efficiency, Parkstraat 18 ,’s-Gra
venhage. Telefoon: 070-61.49.91.

Groenpol, Groep Verkoop, Amsterdam
Met ingang van 1 januari 1967 heeft 

Groenpol, Groep Verkoop te Amsterdam de 
alleenvertegenwoordiging voor Nederland 
verkregen van de Fairchild Instrumentation 
Division/Fairchild Camera and Instrument 
Corporation, U.S.A. Genoemde Corporation 
was voorheen vertegenwoordigd door Van 
der Heem Electronics N.V. te ’s-Gravenhage.

Technische Hogeschool Delft

Geslaagd voor het doctoraal examen voor 
natuurkundig ingenieur

J. A. van Arkel, Bovenkerk; C. Bos, 
's-Gravenhage; J. M. van Doorninck, Zoeter- 
meer; W. van Gent, Overberg; F. W. J. 
Groeneboom, Epe; R. O. van Hasselt, En
schede; A. Kamphuis, ’s-Gravenhage; B. A. 
M. van der Kraaij, Wageningen; J. M. J. Rit- 
zen, Heerlen; J. van Rosse, Rotterdam (met 
lof); J. Schipper, ’s-Gravenhage; A. J. H. 
Schouten, Bussum; H. Steinfort, Franeker;
S. Strijbos, Rotterdam; C. L. Tuinstra, 
Zwolle; W. S. Veeman, Voorschoten; A. van 
Veen, Rijnsburg; P. Zuidweg, Delft.

Geslaagd voor het doctoraal examen voor 
metaalkundig ingenieur

T. W. Hardi, ’s-Gravenhage; G. Renooij, 
Delft.

ABS rules voor ijsversterking zijn goed
gekeurd door de Finse autoriteiten

Via haar scheepvaartinspectie heeft de 
Finse regering de ABS rules voor ijsverster
king geaccepteerd als overeenkomend met 
de Finse voorschriften voor de bescherming 
van schepen die dienst doen in de dikwijls 
dichtvriezende Baltische wateren.

Voor de reders betekent deze goedkeuring, 
dat schepen, die volgens de rules voor ijsver
sterking van de ABS zijn gebouwd, voldoen 
aan de strenge Finse eisen voor schepen die 
door ijs navigeren. Daarom mogen de sche
pen die zo door de ABS zijn geklasseerd, 
tijdens het ijsseizoen in de Baltische wateren 
varen.

In enkele gevallen zijn schepen met lading 
voor Baltische havens niet in staat geweest 
hun reis te voltooien en moesten zij hun 
vracht overladen op schepen met een ver
sterkte huid voor het weerstaan van de druk 
en de slijtage door het ijs bij de haven van 
bestemming.

De Finse- en ABS rules geven de reder de 
keus tussen een aantal gradaties van ijsver
sterking, zodat zij hun schepen die op de ver

schillende routes met verschillende ijstoe
standen te maken hebben, op de meest ef
ficiënte wijze kunnen beschermen. Zodoende 
corresponderen de ijsversterkingsklassen A, 
B en C van de ABS met de Finse klassen IA, 
IB en IC.

In de Baltische wateren duurt het ijsseizoen 
meestal van december tot begin maart. De 
havens kunnen met behulp van ijsbrekers 
echter meestal voor de scheepvaart worden 
opengehouden.

Kawasaki nam bouwdok voor 300.000- 
tonners in gebruik

Een mammoet-bouwdok dat, naar men 
zegt, het grootste in Japan is, is één dezer 
dagen op de werf te Sakaide op Shikoku van 
de Kawasaki Dockyard Co. Ltd gereedge
komen. Men is begonnen met de bouw van 
een tanker met een draagvermogen van
123.800 ton voor de Kawasaki Steamship 
Company. In het nieuwe dok kunnen sche
pen gebouwd worden met een draagverm o
gen tot 300.000 ton.

De afmetingen, van het gigantische bouw
dok, dat ongeveer twaalf miljard Yen (ƒ 120 
mln) gekost heeft, zijn: lengte 380 m  en 
breedte 62 m. Kawasaki heeft verder plan
nen voor de bouw van een reparatiedok 
voor schepen tot 500.000 ton dw. M et de 
bouw hiervan, eveneens te  Sakaide, hoopt 
men in augustus van het volgende jaar te 
beginnen. Men behoeft echter nog de goed
keuring van de Japanse regering. H et repa
ratiedok krijgt een lengte van 450 m  en een 
breedte van 72 m.

T  e waterlatingen
Op 6 april 1967 is met goed gevolg te 

water gelaten het motorschip Henrik Sif, 
bouwnummer 784 van E. J. Smit & Zoon’s 
Scheepswerven N.V. te W esterbroek, be
stemd voor I /S  Sif 14 te Kopenhagen. 
Hoofdafmetingen zijn: lengte 66,50 m, 
breedte 11,80 m, holte 3 ,73/6,25 m.

In dit schip wordt geïnstalleerd een 4-takt, 
enkelwerkende M .A.K.-motor van het type 
6 M u 451 AK met een vermogen van 1000 pk 
bij 340 om w/m in.

H et motorschip Henrik S if wordt gebouwd 
onder toezicht van Bureau Veritas voor de 
klasse*

I 3 /3  L 1.1. Glacé III A & C. P.

Op 6 april 1967 is met goed gevolg te water 
gelaten het motorbergingsvaartuig Jacomina, 
bouwnummer 1334 van Scheepswerven D. 
Boot N.V. te Alphen a /d  Rijn, bestemd voor 
N.V. Bergings- en Transportbedrijf Van den 
Akker te Vlissingen.

Hoofdafmetingen zijn: lengte 27,05 m, 
breedte 7,75 m, holte 3,00 m.

In dit schip wordt geïnstalleerd een 2-takt, 
enkelwerkende BRONS-motor van het type 
5 G.B. met een vermogen van 325 pk bij 375 
om w /m in.

Het motorbergingsvaartuig Jacomina 
wordt gebouwd onder toezicht van Bureau 
Veritas voor de klasse: 
i*< I 3 /3  P 1.1. A. & C. P.

Op 10 april jl. is met goed gevolg te water 
gelaten het motorschip Grimaldi, bouwnum
mer 493 van Bodewes’ Scheepswerven N.V. 
te Martenshoek, bestemd voor Dampskibs- 
selskabet Solnaes A /S  te Kopenhagen.

Hoofdafmetingen zijn: lengte 56,00 m, 
breedte 10,20 m, holte 3 ,85/6,10 m.



In  dit schip wordt geïnstalleerd een 4-takt, 
enkelwerkende M .A.K.-motor van het type 
6 Mu 451 A met een vermogen van 750 pk 
bij 350 omw/min.

Het motorschip Grimaldi wordt gebouwd 
onder toezicht van Bureau Veritas voor de 
klasse:
^  I 3/3 L  1.1. Glacé III A. & C. P.

Op 14 april 1967 is met goed gevolg te wa
ter gelaten het motorschip Empire, bouw- 
nummer 233 van N.V. Scheepsbouw- en 
Reparatiebedrijf Gebr. Sander te Delfzijl, be
stemd voor de heer J. D am hof te Delfzijl.

Hoofdafmetingen zijn: lengte 58,00 m, 
breedte 10,20 m, holte 3 ,87/6,10 m.

In  dit schip wordt geïnstalleerd een 2-takt, 
enkelwerkende BRONS-motor van het type 
12 GV met een vermogen van 900 pk bij 
320 omw/min.

H et motorschip Empire wordt gebouwd 
onder toezicht van Bureau Veritas voor de 
hoogste klasse.

Op 14 april heeft bij de N.V. Scheepsbouw- 
werf en Lasbedrijf v /h  J. C. Slob te Slie- 
drecht, de tewaterlating plaatsgevonden van 
de onderlosser v.N. 21.

D it vaartuig, dat gebouwd is in opdracht 
van de N.V. Baggermaatschappij van Noor- 
denne te Sliedrecht, heeft de volgende hoofd
afmetingen: lengte op de loodlijnen 48,00 m, 
breedte op de spanten 7,50 m, holte in de 
zijde 2,85 m, laadbeuninhoud 340 m 3.

Voor de bediening van de bodemkleppen 
is deze onderlosser voorzien van een hydrau
lische installatie. H iervoor is er in de motor- 
kamer op het voorschip een door „Hydrau- 
dyne” te Boxtel geleverde pompeenheid ge
ïnstalleerd, bestaande uit een gecombineerde 
hoge- en lagedrukpomp, welke wordt aan
gedreven door een Armstrong-Siddeley die
selmotor van 15 pk bij 1450 om w/m in. De 
bediening zal geschieden vanuit het stuurhuis 
op het achterschip.

Binnen korte tijd zal een zusterschip, 
eveneens voor dezelfde opdrachtgevers be
stemd, te water worden gelaten.

D e bouw van beide vaartuigen staat onder 
toezicht van het Classificatie Bureau Veritas, 
klasse 3 /3  I (Estuaire) 1.1.

Op de vrijgekomen helling zal de kiel wor
den gelegd voor een onderlosser met eigen 
voortstuwing en een laadbeuninhoud van 
500 m3. De eerste van een tweetal, w aar
voor de opdracht w erd verstrekt door Van 
Hattum & Blankevoort N.V. te Beverwijk.

D e hoofdafmetingen van deze vaartuigen 
zullen bedragen: lengte op de loodlijnen
51,50 m, breedte op de spanten 9,00 m /9,25 
m, holte in de zijde 3,45 m.

Deze vaartuigen zullen worden voortge
stuwd door twee stuks Schottel-Navigatoren 
per schip, welke ieder weer zullen worden 
aangedreven door een Deutz-dieselmotor van 
200 pk bij 1800 omw/min.

Ten behoeve van de bediening van de 
bodemkleppen zullen deze onderlossers even
eens met een hydraulische installatie worden 
uitgerust.

Op 18 april jl. werd op de tot de I.H.C. 
Holland groep behorende werf Smit Kinder
dijk met goed gevolg te water gelaten de sleep
hopperzuiger Ourthe, bestemd voor de Alge
mene Baggermaatschappij (S.G.D.) N.V. te 
Antwerpen.

De doopplechtigheid werd verricht door 
mevrouw N . Vandercruyssen-van Gorp, echt

genote van de directeur van de Algemene 
Baggermaatschappij (S.G.D.) N.V.

De hoofdafmetingen zijn: lengte over alles
94,50 m, breedte 16,00 m, holte 8,50 m, laad- 
ruim inhoud 3.000 m 3, nuttig laadvermogen
4.800 ton, snelheid (geladen) ong. 1 Oh 
knoop.

Deze zuiger zal worden voortgestuwd door 
twee 4-takt, enkelwerkende M.W .M.-moto
ren van het type Tb RHS 345 SU, welke elk 
een vermogen van 1650 pk bij 500 omw/ 
min. zullen ontwikkelen.

Voor de aandrijving van de zandpomp 
wordt een 4-takt, enkelwerkende M.W.M.- 
motor geïnstalleerd van het type Tb RHS 345 
SU, welke bij 500 om w/m in. een vermogen 
ontwikkelt van 1650 pk.

Voor de energievoorziening van de hulp- 
werktuigen wordt een 4-takt, enkelwerkende 
M .W .M .-m otor geïnstalleerd, welke een ver
mogen heeft van 490 pk bij 750 om w/m in.

De sleepzuigbuis, die zich aan stuurboord
zijde bevindt en die een diameter heeft van 
900 mm, kan worden voorzien van een rech
te zuigmond voor het stationair zuigen. Het 
schip heeft bovendien een naar voren ge
richte stekende zuigbuis. Varend of stillig
gend kan gebaggerd worden tot op een diepte 
van 21 meter.

Om het laadruim te legen heeft het schip 
22 dubbele bodemkleppen. De bediening van 
deze kleppen geschiedt hydraulisch. N ader
hand zal de Ourthe nog worden voorzien van 
een zelfleegzuiginrichting. De baggerwerk- 
zaamheden worden geleid vanaf de brug, 
w aar zich in de SB vleugel de bedienings- 
stand voor de baggerbaas bevindt.

Ten aanzien. van de voortstuwing kan wor
den opgemerkt, dat de beide vaarmotoren 
zijn voorzien van een installatie, die het 
mogelijk m aakt deze motoren op afstand 
vanaf de brug te  bedienen. Deze bediening 
geschiedt pneumatisch met een elektrisch 
signaleringssysteem.

De schroefaskokers hebben Lagersmit’s 
„Sublime” asafdichtingen.

Het schip heeft een draaistroom elektri
sche installatie voor een spanning van 380 V- 
50 Hz. De verlichting is 220 V wisselstroom. 
De drie zuigbuislieren en de twee ankerlieren 
worden door gelijkstroommotoren aangedre
ven.

In het dekhuis op het voordek bevindt zich 
een dagaccommodatie voor de bemanning, 
bestaande uit kombuis, eetzaal met 22 zit
plaatsen, toiletten, wasplaatsen e.d. E r zijn op 
de Ourthe geen hutten onderdeks. De sleep- 
zuiger wordt gebouwd onder toezicht van 
Bureau Veritas voor de klasse ^  I 3 /3  D 
(Haute Mer) 1.1. A. & C. P. en volgens de 
voorschriften van de Belgische Zeevaart In
spectie. De Ourthe zal eind juli in de vaart 
worden gebracht.

Bij de N.V. Scheepswerf v /h  De G root en 
V an Vliet te Slikkerveer werd 21 april 1967 
met goed gevolg te water gelaten het bouw
nummer 371, m.s. Gerda Priva.

Het 934 ton dw metende schip wordt ge
bouwd in opdracht van de heer Karl K. 
Pedersen te Odense - Denemarken.

De doopplechtigheid werd verricht door 
mevrouw G. Larsen-Pedersen, dochter van 
de opdrachtgever.

De Gerda Priva is een half-shelterdek- 
m otorcoaster m et een bruto tonnage van 
499,47 registerton en is het laatste schip, 
van een serie van zes voor Deense rekening 
gebouwde schepen.

De lengte over alles bedraagt 57,39 m, de 
breedte 9 m, de holte to t hoofddek is 4,10 m 
en tot halfshelterdek 6 m.

De voortstuwing zal geschieden door een 
M.W.M. dieselmotor van 800 P.K.

Het schip wordt gebouwd onder toezicht 
van Lloyd’s Register of Shipping en volgens 
de voorschriften van de Deense Scheepvaart
inspectie.

Op 21 m aart 1967 is met goed gevolg 
te water gelaten de sleephopperzuiger A nt
werpen IV, bouwnummer CO. 574 van Smit- 
Kinderdijk te Kinderdijk, bestemd voor S.A. 
Entreprises Ackermans & Van Haaren te 
Antwerpen.

Hoofafmetingen zijn: lengte 104,50 m, 
breedte 18,80 m, holte 10,60 m.

De Antwerpen IV  is het grootste in zijn 
soort, dat onder Belgische vlag zal varen en 
heeft een hopperinhoud van 5000 m 3.

Dit schip krijgt aan weerszijden van het 
achterschip zuigbuizen, waarmee to t op een 
diepte van 26 meter gebaggerd kan worden.

Deze zuiger zal w orden’voortgestuwd door 
twee 2-takt, enkelwerkende Smit-Bolnes- 
motoren van het type V  320 D, welke elk een 
vermogen van 4000 apk bij 300 om w/m in. 
zullen ontwikkelen en tevens tijdens het sleep- 
zuigen voor de aandrijving van de zancl- 
pompen dienen.

Voor de energievoorziening van de hulp- 
werktuigen worden drie identieke generator- 
aggregaten geïnstalleerd, samengesteld uit 
een 8 cilinder M .A.N.-m otor van het type 
W 8 V 17,5/22 welke elk een vermogen van 
302 pk bij 750 om w /m in. ontwikkelen.

De sleephopperzuiger Antwerpen I V  wordt 
gebouwd onder toezicht van Bureau Veritas 
voor de klasse:
>{< I 3 /3  D (Haute Mer) 1.1. A. & C. P,

Op 21 april jl. vond bij N.V. Scheepsbouw- 
werf Gebr. Pot te Bolnes de tewaterlating 
plaats van het m.s. Neptunus, bouwnummer 
962, bestemd voor de Koninklijke Neder- 
landsche Stoomboot hl ij. N.V. te Amster
dam. Het m.s. N eptunus  is een zusterschip 
van het reeds in de vaart zijnde m.s. Mer- 
curius.

De doopplechtigheid werd verricht door 
mevr. N. C. van Lennep-von Miihlen, echt
genote van Ihr. H. van Lennep, één der 
directeuren van de KNSM.

N aar aanleiding van deze tewaterlating 
sprak de heer A. J. C. van Rietschoten, één 
van de directeuren van de KNSM o.m. het 
volgende: „Wij kunnen en willen geen op
dracht voor een nieuw schip geven omdat 
wij nog aan het studeren zijn op wat ons 
volgende schip zal moeten worden. H et zus
terschip de Mercurius, heeft aan de verwach
tingen voldaan, maar hoelang zal dat duren? 
H et kan zijn dat de m oderne schepen niet 
twintig jaar meegaan, zoals vroeger, m aar na 
10 of 15 jaar moeten worden vervangen”. Hij 
herinnerde eraan dat de 2 schepen drie jaar 
geleden zijn besteld. „In  een zo snel veran
derende tijd kunnen we een dérgelijke lange 
levertijd niet hebben. H et gaat straks een rol 
spelen of we een schip na 12 of 24 maanden 
kunnen krijgen.”

Ir. J. A. baron van Slingelandt, directeur 
van de werf Gebr. Pot N.V., had tevoren 
gememoreerd dat zijn bedrijf nu het 40ste 
schip aan de KNSM leverde en hij hoopte 
dat de relatie tot in lengte van dagen zou 
blijven bestaan. Hij merkte verder o.a. op dat 
het overleg met de vakbonden op een aan-



g e p a s te  nieuwe methode zal moeten gebeu
re n .

D e  hoofafmetingen zijn: lengte over alles
1 4 5 ,5 0  m , lengte tussen de loodlijnen 131,50 
m , breedte 19,50 m, holte tot het bovendek 
1 0 ,7 0  m, draagvermogen 9.750 ton van 1.000
kg-

E venals het zusterschip de Mercurius 
k r i jg t  deze nieuwe eenheid vijf laadruimen, 
n l. v ie r ruimen vóór en één ruim achter de 
o p b o u w . Deze vijf ruimen hebben, inclusief 
d e  ru im ten  voor koel- en vrieslading, een 
k u b ie k e  inhoud van 440.000 kubieke voet!

H e t  schip wordt gebouwd als een gedeel
te li jk  „open” schip: dit wil zeggen dat de 
ru im e n  3 en 4 ieder twee naast elkaar gele
g e n  bijzonder grote luikhoofden hebben. 
D o o r  deze grote rechthoekige openingen is 
h e t  mogelijk de lading direct op de juiste 
p la a ts  in het schip te brengen waardoor hori
z o n ta a l transport vrijwel onnodig is. Het 
n ie u w e  schip zal worden uitgerust met acht 
d ek k ran en , elk met een capaciteit van vijf 
to n  alsm ede met vier laadbomen, twee met 
e e n  hefvermogen van twaalf en twee van 
tw in tig  ton.

H e t  m.s. Neptunus is voorts uitgerust met 
d iep tan k s  voor het vervoer van vloeibare 
la d in g . H et schip zal tevens beschikken over 
e ig e n  vorkheftrucks waarvoor aan dek een 
tru ck g arag e  werd aangebracht.

A lle  ruimen van het nieuwe schip zijn 
u itg e ru s t met luiken van het McGregor pa
te n t  systeem. De luiken van de verschillende 
tussendekken  zullen hydraulisch kunnen 
w o rd e n  geopend en gesloten en zullen „flush” 
w o rd e n  uitgevoerd zodat ook in de ruimen 
m e t vorkheftrucks kan worden gewerkt.

I n  dit schip wordt geïnstalleerd een 2-takt, 
enkelw erkende Stork-motor van het type SW 
6 X  7 0 /1 4 0  met een vermogen van 8800 pk 
bij 140 omw/min.
V o o r ts  worden in dit schip 4 Stork-hulp- 
m o to re n  geïnstalleerd voor aandrijving van 
de  generatoren van het type Ro 158 K, elk 
m e t  een vermogen van 315 pk bij 900 omw/ 
m in .

H e t  schip zal worden uitgerust met de mo
d e rn s te  navigatie- en brandbeveiligingsmid- 
d e len .

E venals het zusterschip zal deze nieuwe 
een h e id  12 passagiers kunnen vervoeren in 
v ijf  2- en twee 1-persoonshutten, die alle zul
len  w orden voorzien van een privé douche 
e n  toilet.

D o o rd a t de fraaie rooksalon en dito eet
s a lo n  aan de voorzijde van de opbouw van 
h e t schip zijn gebouwd, kan van hieruit door 
d e  zeer grote ramen van een prachtig uitzicht 
o v e r  het schip en zee worden genoten.

O fficieren en bemanning zullen op de 
N e p tu m is  kunnen beschikken over 1- en 2- 
persoonshutten  en ten gunste van hen en de 
passag iers is een air-conditioning installatie 
aangebrach t.

E e n  anti-slinger installatie garandeert een 
ru s tig e  overtocht voor passagiers en lading.

H e t  motorvrachtschip Neptunus wordt ge
b o u w d  onder toezicht van Bureau Veritas 
v o o r  de hoogste klasse.

N a a r  alle waarschijnlijkheid: zal het m.s. 
N e p tu n u s  in september van dit jaar worden 
opgeleverd.

O p  24 april jl. werd, in aanwezigheid van 
de  heer C. Verolme, op de Verolme Cork 
D o ck y a rd  Ltd. te Ierland met goed gevolg 
te  w ater gelaten het m.v.s. S. A . Nederburg 
(bouw num m er 725), bestemd voor de South 
A fric a n  Marine Corporation, Zuid-Afrika.

De doopplechtigheid werd verricht door 
Mrs. Thomson, echtgenote van Mr. J. A. 
Thomson, directeur van de South African 
Marine Corp.

De hoofdafmetingen zijn: lengte over alles 
165,25 m, lengte tussen 1.1. 151,00 m, breedte 
op spanten 22,82 m, holte tot shelterdek 
12,37 m, holte to t hoofddek 9,78 m, diep
gang 9,14 m, draagvermogen ca. 12.000 ton, 
proeftochtsnelheid ca. 21 knoop., totale ruim- 
inhoud ca. 701.000 kub. vt. (graan), ballast- 
watertanks ca. 120.912 kub. vt., zoetwater- 
tanks ca. 8.758 kub. vt., voedingwatertanks 
ca. 423 kub. vt., dieseloliebunkers ca. 76.500 
kub. vt., smeeroliebunkers ca. 1.306 kub. vt., 
eetbare-olietank ca. 45.803 kub. vt.

Het schip is een vrachtschip van het open/ 
gesloten schutdektype en is van voor naar 
achter verdeeld in: voorpiek, 4 laadruimen, 
motorkamer, 1 laadruim en achterpiek.

In het tussendek van de ruimen 3 en 4 zijn 
ladingkoelruimen m et een totaal inhoud van 
ca. 33.947 kub. vt. (graan) aangebracht.

De accommodatie, welke boven de machine
kamer wordt geplaatst, is geschikt voor in 
totaal 53 personen en wordt voorzien van een 
airconditionings-installatie.

Voorts wordt het schip uitgerust met een 
radiozend- en ontvanginstallatie, een rich- 
tingzoeker, een radar, een elektrisch log, een 
gyrokompas, een automatische piloot en een 
echolood.

De dekwerktuigen en het verdere laad- 
en losgerei zullen bestaan uit: 8 elektrisch 
gedreven laadlieren 3 /5  ton, 8 elektrisch 
gedreven laadlieren 3 /5  ton  met extra druk 
voor een trekkracht van 20 ton, 1 elektrisch 
gedreven ankerlier, 1 elektrisch gedreven 
verhaallier, 1 elektrisch-hydraulische stuur- 
machine, 12 laadbomen a 5 ton, 4 laadbomen 
a 15 ton en 1 laadboom a 85 ton.

Het schip wordt gebouwd onder speciaal 
toezicht van American Bureau of Shipping, 
ter verkrijging van de Klasse -j- AL. E. 
AMC. RMC.

Overdrachten
Op 6 april 1967 is bij Van der Giessen- 

De Noord N.V. te  Alblasserdam het bevoor
radingsschip Smit Lloyd 11 aan cle rederij 
Smit-Lloyd N.V. te Rotterdam overgedragen, 
nadat het schip op 4 april 1967 een geslaagde 
proeftocht had gemaakt op d'e Noordzee.

Het schip, dat op 17 februari 1967 werd 
te water gelaten, is in een bijzonder korte tijd 
gebouwd.

Eén en ander kon mede dankzij een goede 
coördinatie met de onderleveranciers worden 
gerealiseerd.

De hoofdafmetingen zijn: lengte o.a. 59,74 
m, breedte o.a. 11,72 m, holte 5,15 m, gela
den diepgan-g 4,10 m, totaal draagvermogen 
750 ton.

De voortstuwingsinstallatie bestaat uit 
twee 6-cilinder Industrie-motoren met een 
totaal vermogen van 3000 ipk bij 300 omw/ 
min.

Elke hoofdmotor drijft via een Simplex 
drukblok met de nodige tussenassen drie- 
bladige Lima bronzen schroeven aan met ver
stelbare spoed.

Het schip is eveneens voorzien van een 
boegpropeller met een vermogen van 200 pk 
en daardoor bijzonder goed manoeuvreer- 
baar.

De dienstsnelheid bedraagt 14 knopen.
Het laadvermogen op het achterdek 

(32,00 X  8>89 m) bedraagt 400 ton, terwijl 
300 ton olie en 400 ton water in tanks kun
nen worden vervoerd.

Voor het vervoer van cement en bariet zijn 
onderdeks verticale Halliburton-tanks met 
een totale capaciteit van 120 ton aangebracht.

Het lossen van water en olie langszij het 
booreiland geschiedt door middel van sterke 
pompinstallaties die grote opvoerhoogten 
kunnen bereiken.

H et lossen van cement geschiedt met lage- 
druk compressoren van hoge capaciteit, 
waardoor de cement door slangen naar het 
booreiland wordt geblazen (70/80 ton per 
uur.

De motoren, boegpropeller, lieren en 
ankerwinches zijn alle van de brug af te be
dienen.

Behalve moderne navigatiemiddelen, zoals 
radar, Decca, gyrokompas en automatische 
stuurinrichting is het schip voorzien van een 
uitgebreid beveiligingssysteem.

De Sm it-Lloyd 11 is evenals de overige 
Smit-Lloyd bevoorradingsschepen uitgerust 
voor het assisteren bij het verplaatsen van 
booreilanden bij verandering van locatie.

H et vaartuig is gebouwd onder toezicht 
van Scheepvaartinspectie en klasse American 
Bureau of Shipping, terwijl tevens rekening 
is gehouden m et de eisen van het Ministry 
of Transport.

Inmiddels is op de afdeling Alblasserdam 
de kiel gelegd voor de Sm it-Lloyd 14, even
eens in opdracht voor Smit-Lloyd N.V. in 
Rotterdam.

De werf heeft nu voor genoemde rederij 
7 bevoorradingsschepen gebouwd, t.w. 4 in 
1965, 2 in 1966 en 1 in 1967.

De Sm it-Lloyd 11 zal voor een half jaar 
in Canada worden ingezet voor geofysisch 
onderzoek.

H aar thuishaven zal zijn St. Johns op het 
eiland New Foundland. H et schip is hiertoe 
op het achterdek uitgerust m et o.a. een in 
strum entenkam er en een antenne-platform 
m et een antenne van 20 meter.

Tevens is een extra dekunit met 4 ver
blijven aangebracht.

Op 14 april jl. heeft de overdracht plaats
gevonden van de 48.000 ton dw bulkcarrier 
London Bridge, op de Verolme Dok- en 
Scheepsbouw Mij. te Rozenburg. D it schip 
werd gebouwd voor rekening van The 
Bowring Steamship Co. Ltd. Londen.

H et op een flatgebouw lijkende achterschip 
van dit lange motorschip voor gestorte lading 
laat zien, dat het ontwerp van de London  
Bridge op vele punten in aanzienlijke m ate 
afwijkt van wat to t nog toe gebruikelijk was 
voor dit scheepstype.

Bak en kam panje ontbreken. H et schip is 
voorzien van personenlift, geautomatiseerde 
ventilatie en temperatuurregeling.

De technische gegevens zijn: lengte over 
alles 205,51 m, lengte tussen loodlijnen 
194,46 m, breedte naar de mal 29,87 m, 
holte naar de mal 17,07 m, diepgang 
±  11,960 m, ladingruimen (graan)
rfc 2.000.000 cu. ft., bunkers 2400 ton, die
selolie 220 ton, zoetwater 300 ton, ballast
18.000 ton.

De proeftochtsnelheid gaf een niax. van
17,75 knopen bij 13.600 pk.

H et schip is gebouwd onder de hoogste 
klasse van Lloyds Register of Shipping 

100 A l LMC m et hoogwaardig staal in 
dek) waarbij aangetekend dat het schip vol
doende sterk is voor het vervoer van zware 
lading (erts) in alternatieve ruimen d.w.z. 
ruim  1, 3, 5 en 7 geladen en ruim 2, 4 en 6 
leeg.



Ladinggedeelte: omvang 7 ruim en elk af
gesloten door stalen luiken van het McGre- 
gor type welke hydraulisch geopend worden.

Accommodatie: deze is voor 43 personen 
t.w. 14 officieren, 10 onderofficieren, 16 be
manningsleden, 1 loods en verder 2 personen 
in hu t eigenaar.

Ventilatie: alle hutten en verblijven zijn 
uitgerust m et volledige airconditioning; voor 
de ruim en natuurlijke ventilatie.

V oor de m achinekamer is een schuirn- 
brandblusinstallatie aangebracht.

E r zijn 2 elektrische gecombineerde anker
en verhaallieren op hoofddek voor, 2 elek
trische verhaallieren op hoofddek midden 
en 2 elektrische verhaallieren op hoofddek 
achter. D e cilindrisch gevormde bulbsteven 
heeft een diameter van 6 m.

D e m achinekamer bevindt zich in het 
achterschip. De hoofdm otor is een Schelde- 
Sulzer m otor type 6 Rd 90 met een vermogen 
van max. 13.900 bhp bij 119 om w/m in. 
Zij is geschikt voor het draaien op zware 
olie. De bronzen werkschroef is vervaardigd 
door Lips N.V. te Drunen.

Op het tussendek in de m achinekam er zijn 
3 Lister Black Stone hulpdieselmotoren van 
675 pk elk geplaatst welke 3 Brusch genera
toren, elk m et een vermogen van 350 KW- 
440 AC 60 perioden aandrijven. De olie- 
gestookte ketel en uitlaatgassenketel zijn van 
het fabrikaat Cochram. D e beide Reavell 
aanzetluchtcompressoren zijn elektrisch ge
dreven. De twee aanzetluchtvaten, elk met 
een inhoud van 8 m 3 door V.M .IJ. vervaar
digd. D e ballastpompen, algemene dienst- 
pomp koelwaterpompen zuiger-, cilinder- en 
zeewatercirculatiepompen zijn van het fabri
kaat „Drysale”. Lenspomp van het fabrikaat 
„Iron” en alle oliepompen van het fabri
kaat „Im o”. 3 zware oliecentrifuges evenals 
de dieselolie- en smeeroliecentrifuges zijn 
van het fabrikaat „Laval” . Alle koelers zijn 
van het fabrikaat „Serck” en de stoom- 
heaters zijn vervaardigd door V.M .IJ. Een 
„A tlas” verdamper-installatie met een cap. 
van 30 t/24h  is geïnstalleerd op tussendek.

H et ballastsysteem en het lenssysteem zijn 
uitgevoerd met centrale leidingen naar het 
voorschip in een pijpentunnel gelegen waar
bij de aftakleidingen voorzien zijn van pneu
matisch bediende vlinderkleppen. Een con
tro lekam er is gelegen op operatingdeck. 
H ierin kan de macbine-installatie door een 
zg. „One man control” bediend worden. Te
vens is in deze controlekam er opgesteld het 
hoofdschakelbord, data logger en pneu- 
matic cabinet. Tevens kan de machine-instal
latie bediend worden vanaf een paneel in 
het stuurhuis. In  dit paneel is tevens alle 
nautische apparatuur opgenomen.

Belangrijke nieuwe Rolls-Royce afdeling
Rolls-Royce m aakt bekend da t zij een 

nieuwe afdeling vormt, welke alle zaken 
van de maatschappij behartigt m et betrek
king to t de industriële en scheepsgastur- 
bines. D e afdeling zal bekend staan als 
de „Rolls-Royce Industrial and  M arine Gas 
Turbine Division”.

D e gehele serie gasturbinemotoren die 
door Rolls-Royce, Bristol-Siddeley en Small 
ontwikkeld en geproduceerd worden, staan 
tot hun beschikking voor aanpassing op in
dustriële en scheepsdoeleinden.

E r zijn reeds industriële e n /o f  scheeps- 
versies van de Olympus, Avon, Proteus, 
Tyne en Gnome in gebruik.

Deze afdeling is gevormd door sam en
voeging van de industriële en scheepsac- 
tiviteiten van Rolls-Royce en Bristol-Sidde- 
ley. De hoofdvestiging zal komen in Ansty 
bij Coventry, op het terrein van de Bristol- 
Siddeley Industrial Division.

Vóór de samenvoeging van Rolls-Royce 
en Brisitol-Siddeley hebben 'beide m aat
schappijen succesvolle program m a’s uitge
voerd in  de aanpassing van gasturbines op 
industriële en scheepsinstallaties. H et creë
ren van de nieuwe afdeling is daarom  een 
logische integratie van he t werk van heide 
maatsch app ij en.

E r zijn tegenwoordig al meer dan 450 
stuks Olympus, Avon, Proteus, Tyne en 
Gnome gasturbines in gebruik bij de in
dustrie en scheepvaart, o f zijn nog in  be
stelling. De totale w aarde van de export- 
orders to t nog toe  is £  15.000.000.

N a de eerste bestellingen van de Royal 
Navy iaan heit eind van, de jaren vijftig, 
worden gasturbines van deze maatschappij 
gebruikt als voortstuwers voor m arinesche
pen. Deze m otoren zijn ook gekozen voor 
de nieuwe Britse oorlogsschepen.

D e Tyne  en Proteus zijn geïnstalleerd in 
de prototype vleugelkanonneerboten PG H - 
1 en PG H -2, die door de U.S. Navy worden 
beproefd.

De Tyne  is geïnstalleerd in  de G rum m an 
Dolphin vleugelboot. Alle Britse turbine- 
luchtkussenvaartuigen zijn to t nog toe met 
de gasturbines van deze maatschappij uit
gerust. Bovendien is de Proteus gekozen 
als m otor voor de m ilitaire en civiele lucht- 
bussenboten die nu lin aanhouw zijn.

Eisen van Lloyd’s Register voor vracht- 
containers welke onder survey 
zullen worden gebouwd

Lloyd’s Register of Shipping heeft een 
voorschriftenontwerp geform uleerd voor 
het houwen en certificeren van vrachtcon- 
tainers welke onder survey gebouwd zullen 
worden. V ragen aan Lloyd’s, zowel door 
gebruikers als fabrikanten, hebben doen 
blijken dat er vraag is n,aar een kwaliteits
controle bij de produktie en beproeving van 
vrachtcontainers, welke bestemd zijn voor 
zeetransport en het daaropvolgende vervoer 
over de weg en per spoor.

D aarom  is dit voorschriftenontwerp ge
maakt, om te voldoen aan de tegenwoor
dige behoefte. Bij de samenstelling is de 
nodige rekening gehouden met de aanbeve
lingen, welke zijn o f worden gemaakt door 
de International Standards Organisation 
(ISO), het British Standards Institute, en 
het USA Standard Institute (ASA) en an
dere nationale autoriteiten.

De survey om vat een goedkeuring van 
de fabrikant en een goedkeuring van con- 
tainertypes, welke gevolgd wordt door goed
keuring van iprod'uktieseries.

De basisprocedure is dat ten eerste het 
constructieontwerp van de container door 
Lloyd’s wordt goedgekeurd, w aarna een 
container-prototype onder survey wordt 
gebouwd. N adat deze m et goed resultaat 
is beproefd, zal het type goedgekeurd w or
den. De daaropvolgende produktie van het 
type kan  dan  na overeengekomen tijdsin
tervallen in partijen worden onderzocht. 
Iedere container of partij containers wordt 
dan overeenkomstig het resultaat van een 
certificaat voorzien. Iedere container welke 
op deze wijze zijn certificaat heeft gekregen,

krijgt een merk van Lloyd’s Register, even
als mogelijke survey-voorwaarden, wanneer 
deze toepasselijk mochten zijn.

De tegenwoordige eisen zijn vooral sa
mengesteld m et het, oog op de gesloten 
goederencontainer. Ze kunnen echter ook 
gedeeltelijk toegepast worden op andere ty
pen, als de open pallet- en tankcontainers.

W anneer deze andere typen ter goedkeu
ring worden ingediend, zullen ze ook moe
ten voldoen aan de extra eisen welke van 
toepassing zijn. Voorschriften voor geïso
leerde gesloten containers zijn in  voorbe
reiding. Ze zullen de toepasselijke hoofd
stukken van de 'tegenwoordige eisen 'bevat
ten, samen met de extra voorschriften die 
de isolatie betreffen.

Grote Stal-Laval turbines voor Esso- 
supertankers

Twee van de grootste koopvaardij-sche- 
pen ter wereld —  twee Esso supertankers 
van elk ongeveer 190.000 ton dw —  zullen 
volgens een bericht dn het ASEA-Journal 
worden uitgerust met Stal-Laval „AP” 
stoomturbines, die elk een vermogen krij
gen van 30.000 pk. N aar verluidt vertegen
woordigen deze turbines de nieuwste tech
nieken op het gebied van scheepsvoortdrij- 
ving.

De tankers zullen worden gebouwd, door 
Chantiers de l’Atlantique in St. Nazaire, 
Frankrijk, die ook de turbines zal vervaar
digen onder licentie van de Stal-Laval Tur
bine Maatschappij dn Zweden. H et con
tract werd voorbereid door Stal-'Laval Inc., 
New York, 'de Amerikaanse vertegenwoor
diger van het Zweedse bedrijf.

De zg. „A P” (Advanced Propulsion) 
stoomturbine vertegenwoordigt een nieuwe 
methodiek op het gebied van turbine-ont- 
werpen, waarbij de hoge-druk en de lage- 
druk turbines zij aan zij worden geplaatst 
op een enkelvoudig horizontaal vla.k. De 
epicycloïde-overbrenging ds geplaatst in de 
eerste reductie, terwijl in de tweede re
ductie parallel-overbrengingen zijn aange
bracht. Voor de Esso-tankers zijn de re- 
ductieverhoudingen geselecteerd, om een 
schroefsnelheid te bereiken van 80 omw. 
per min. Dit is lager dan gebruikelijk en 
zal naar verluidt de totale voortdrijvings- 
efficiency van deze schepen verbeteren.

De twee tankers krijgen een maximum 
snelheid van 17 knopen. Het eerste schip 
zal gereed zijn in de zomer van 1968, 
terwijl het tweede een half jaar later zal 
zijn voltooid. Ze krijgen een totale lengte 
van 317 m, een breedte van 47 m  en een 
diepgang van 16,9 m. Een tanker van deze 
omvang is in staat om 'binnen een jaar 
meer dan 2,5 miljoen ton ruwe olie te ver
voeren vanaf de Perzische Golf naar ha
vens in West-Europa.

Engelse dieselmotoren voor een Duitse 
scheepvaartmaatschappij

De afdeling oliemotoren van de Rolls- 
Royce Ltd., te Shrewsbury, Engeland, heeft 
medegedeeld, dat 24 stuks van haar diesel
motoren, type D, zullen worden gebruikt 
voor het aandrijven van de hoofdgeneratoren 
in zes nieuwe 4400 tons (dw) koelschepen, 
thans in aanbouw voor de Hamburg-Zuid- 
Amerika Lijn bij Blohm & Voss te Hamburg.

De motoren, aangeduid met DV8TCWM 
gaan 400 kW Siemens Schuckert wissel- 
stroomgeneratoren aandrijven bij 1800o.p.m.



In de installatie zijn ook via de as gedreven 
generatoren opgenomen van 300-500 o.p.m. 
welke zo nodig parallel geschakeld draaien 
met de door de Rolls-Royce motoren aan
gedreven generatoren.

De DV8TCW M is een 32,8 liter, 8 cilin
der, V-m otor m et vulluchtkoeling en heeft 
een boring van 168 mm, een slag van 184 
mm en een compressieverhouding van 
13,5 : 1. De m otor heeft een droog gewicht 
van 3656 kg en is 193 cm lang, 152 cm 
breed en 171,5 cm hoog. Door de geringe 
afmetingen van de motoren kan men voor 
een gegeven generatoropbrengst met veel 
compactere eenheden volstaan, wat betekent, 
dat het toenemen van het elektriciteitsver
bruik op moderne schepen op gevangen kan 
worden in dezelfde, ja  zelfs in minder ruimte 
dan een oudere langzamer draaiende diesel 
van geringer rendement inneemt. Bij 1800 
o.p.m. en 595 apk (maximaal toelaatbare 
continu-belasting) heeft de DV8TCWM ge
nerator een rendement van 410 kW.

Men verwacht, dat het eerste schip eind 
volgend jaax klaar zal komen en het is de 
bedoeling, dat alle schepen in 1968 in de 
vaart zijn.

Nieuw openbaar containercentrum nabij 
New York

Ter bevordering van het containervervoer 
tussen de Europese havens en New York 
wordt in Elizabeth-Port (N.J.) een openbaar 
containercentrum  gevestigd. Bijzonderheden 
hierover werden onlangs te New York be
kend gemaakt door de International Termi
nal Operating Co., Inc., een dochteronder
neming van de Ogden Corp.

H et containercentrum, dat een terrein met 
een oppervlakte van 14,5 ha  zal beslaan, 
krijgt drie aanlegplaatsen. Volgens de be
palingen van de huurovereenkomst, die de 
International Terminal Operating Co., Inc. 
met de Port of New York Authority heeft 
gesloten, voorziet het havenbestuur in de 
grond, de aanlegplaatsen, rangeersporen, 
verkeerswegen en een grote opslagloods. 
Voor rekening van de I.T.O. komen de rij
dende havenkranen voor de moderne „lift-on 
lift-off” laad- en loswerkzaamheden.

N aar verwachting zal het containercen- 
truni dit najaar op beperkte schaal in gebruik 
kunnen worden genomen; de officiële ope- 
ning zal in m aart 1968 plaatsvinden.

In tegenstelling tot andere havenfacilitei
ten voor containertransport, die op lange 
termijn worden verhuurd aan individuele 
reders of groepen van scheepvaartmaatschap
pijen, zal dit gespecialiseerde haventerrein 
op zgn. „pay-as-you-come”-basis beschikbaar 
staan voor elk schip dat de haven binnen
loopt en er gebruik van wenst te maken. 
Hierm ede wordt vooral tegemoet gekomen 
aan de vele kleine, onafhankelijke reders, die 
enerzijds geen voldoende of permanente 
scheepsruimte hebben om exclusieve huur
overeenkomsten aan te gaan, anderzijds wel 
wensen te profiteren van de besparingen die 
het verschepen p er container mogelijk maakt.

H et haventerrein, dat beschreven wordt 
als een „total systems concept” zal een ver
werkingscapaciteit krijgen van meer dan 
twee miljoen ton in containers vervoerde 
lading per jaar. Vrachtschepen van elk type, 
ongeacht of ze op conventioneel transport, 
een combinatie van conventioneel- en con
tainertransport, of geheel op container
transport zijn ingericht, kunnen van deze 
havenfaciliteiten gebruik maken.

De International Terminal Operating Co., 
Inc. is een van de grootste ondernemingen 
in de V.S. voor het behandelen van zee
transport en heeft rond 5.000 havenarbeiders 
in dienst in verschillende havens aan de 
oostkust van de V.S. zoals Boston, Philadel- 
phia, Newport News, Norfolk, Baltimore en 
Portland en Searsport in Maine. I.T.O. is 
reeds jaren in Newark (N.J.) en Brooklyn 
(N.Y.) gevestigd w aar zij havencomplexen 
beheert en stuwadoorsdiensten verleent.

Nederlands Normalisatie-instituut,
Rijswijk (Z.-H.)

Richtlijnen voor lastangen bij elektrisch 
lassen

Het Nederlands Normalisatie-instituut 
heeft een nieuwe norm  gepubliceerd:

NEN 3083 Elektrisch 'lassen. Booglassen 
met de hand. Richtlijnen voor lastangen 
(elektroddhouders)

T oelichting:
Het Nederlands Elektrotechnisch Comi

té (NEC) heeft in  1957 van  de Elektro
technisch Adviseur 'bij de Arbeidsinspectie 
een door hem  opgesteld voorontwerp ont
vangen, inhoudende richtlijnen voor lastan
gen, met het verzoek dit ontwerp als uit
gangspunt voor een Nederlandse norm 
(NEN) in behandeling te nemen.

De normcommissie N EC 26 —  Lastoe- 
stellen —  aan dit verzoek gevolg gevende, 
heeft daarna het ontwerp op verschillende 
punten gewijzigd en aangevuld.

Buitenlandse norm en op het gebied van 
lastangen bestaan nog niet. Wel is dit ont
werp in  behandeling bij IE C /T C  26 —• 
Electric W elding — . H et werk van deze 
IEC-commissie bevindt zich echter nog in 
een beginstadium, waardoor bij het opstel
len van deze norm  hiermede nog geen re
kening kon worden gehouden.

De commissie heeft gemeend dat, gege
ven de tegenwoordige stand van de tech
niek, met name voor de eigenschappen van 
bepaalde isolatiematerialen u it het oogpunt 
van hittevastheid, mag worden verlangd, 
dat een lastang geheel ■aanrakingsveilig 
wordt geconstrueerd.

Exemplaren van deze norm  zijn verkrijg
baar bij hot Nederlands Normalisatie-insti
tuut, Polakweg 5, Rijswijk (ZH) tegen de 
prijs van ƒ 5,—  voor contribuanten, on
derwijsinstellingen en studerenden. Voor 
overige bestellers bedraagt de prijs ƒ 20,—  
per stuk. Bij aankoop van 10 of meer 
exemplaren van deze norm kunnen getals
kortingen worden verleend van 5 to t 30 % .

Oppervlaktebehandeling van schroefdraad
Het Nederlands Normalisatie-instituut 

heeft opgesteld:

N EN  5520 Oppervlaktebehandeling van 
schroefdraad. Algemene richtlijnen.

Toelichting:
Het doel van deze norm is algemene richt

lijnen te geven voor de oplossing van de pro
blemen die zich voordoen bij maatverande- 
rende oppervlaktebehandelingen van artike
len voorzien van schroefdraad. Tot de groep 
van deze oppervlaktebehandelingen behoren 
voornamelijk de behandelingen waarbij gal
vanisch, thermisch, chemisch of door middel 
van diffusie (zoals sherardiseren) een laag 
wordt aangebracht.

Door de maatveranderingen ten gevolge 
van deze oppervlaktebehandelingen kunnen 
bij de schroefdraad moeilijkheden optreden 
t.a.v. een goede passing tussen de buiten
en de binnendraad (bout en moer). Een ander 
gevolg van de oppervlaktebehandeling is de 
verandering van de wrijvingscoëfficiënt, die 
mede van invloed is op de voorspanning die 
bij het aandraaien in een schroefverbinding 
ontstaat.

Oppervlaktebehandeling wordt voornam e
lijk toegepast ter bescherming tegen corrosie, 
doch daarnaast ook voor andere doeleinden 
zoals ter verfraaiing van het uiterlijk. Hoewel 
oppervlaktebehandelingen voor deze doel
einden gebruikelijk zijn, verdient het soms 
uit economische overwegingen aanbeveling 
het alternatief van een aangepaste m ateriaal
keuze (messing, aluminium, roestvast staal, 
kunststof e.a.) te overwegen. Naast een an
dere materiaalkeuze kunnen ook niet-maat- 
vergrotende behandelingen (zoals bijvoor
beeld inchromeren) in aanm erking komen.

Exemplaren van deze norm  zijn verkrijg
baar bij het Nederlands Normalisatie-insti
tuut, Polakweg 5 te Rijswijk (ZH), tegen de 
prijs van ƒ 3,25 per stuk voor contribuanten, 
onderwijsinstellingen en studerenden. Voor 
overige bestellers bedraagt de prijs ƒ 1 3 ,—  
per stuk.

Bij aankoop van 10 of meer exemplaren 
van deze norm kunnen getalskortingen w or
den verleend van 5 tot 30 % .

Normontwerp voor onderdelen van 
laadgerei ïn de scheepsbouw

H et Nederlands Normalisatie-instituut 
heeft een ontwerp opgesteld:

N E N  2556 Scheepsbouwkunde. Onderdelen 
laadgerei. Doorsteekstukken in 
laadbomen (slotbout -j- geioog).

T oelichting:
D it ontwerp sluit aan bij de onlangs ge

publiceerde normenreeks:

N E N  2522 Lummelpotten
N EN  2523 Lummels
N EN  2524 Rammelblokhouders enz.
N E N  2525 Laadboomgaffels
N E N  2526 Bout voor laadboomgaffels

M et opzet zijn de afmetingen van het slot
bout in twee afzonderlijke tabellen opgeno
men. Afhankelijk van de mast-laadboom 
verhouding zullen hanger- en laadblokge- 
deelte elk afzonderlijk gedimensioneerd die
nen te worden. H et verschil in dikte tussen 
hanger- en laadblokgedeelte kan verkregen 
worden door, naar verkiezing, smeden of 
schaven uit een enkel stuk, ofwel door aan- 
eenlassen van twee afzonderlijke delen. Ten 
overvloede wordt nog keus gelaten voor de 
constructie van het laadblokgedeelte.

Eenzelfde keus staat open voor de geiogen.
Kritiek op dit normontwerp wordt gaarne 

ingewacht vóór 1 september 1967 bij het 
Nederlands Normalisatie-instituut, Polak
weg 5 te Rijswijk (ZH), alwaar ook exem
plaren van dit normontwerp verkrijgbaar zijn 
tegen de prijs van ƒ 1,—  per stuk voor con
tribuanten, onderwijsinstellingen en stude
renden. Voor overige bestellers bedraagt de 
prijs ƒ 4 ,—  per stuk. Bij aankoop van 10 
of meer exemplaren van dit norm ontwerp 
kunnen getalskortingen worden verleend van 
5 tot 30 %.



De hulpmotoren van het onlangs voor de KNSM. bij de scheef®  
Gcbr. Pot in  Bolnes te water gelaten nis „Mcrcurius” zullen — als eerste 
in  de Nederlandse koopvaardij — worden uitgerust met een door de 
Apparatenfabriek ..Overijssel” A FO .in Hatlcm (behorend tot de Smit 
Nijmegen Groep) ontwikkelde installatie voor automatisch starten, 
parallelschakclen, belasting verdelen en stoppen. Op een' van de procf- 
stands van Stork Dieselmotoren Zwolle hebben wij onlangs een boeiendo 
demonstratie gezien van dit.systeem, dat-is gebaseerd op de in Amerika 
ten behoeve yan de ruimtevaart ontwikkelde „magnetische logica”. Maar 

irika de economische ..aspecten slechts een ondergeschikte 
SSpeeld, is de AFO er als eerste bedrijf in Wcst-Europa in 
economisch aanvaardbare oplossing te vinden voor de toe- 
nagnetischc logica voor industriële besturingen; resultaat 
speurwerk.

•  hoge betrouwbaarheid en bedrijfszekerheid

•  "fail-safe” beveiligingsschakelingen

• vrijwel geen elektro-m agnetische "overspraak” beinvloeding

•  bestand tegen omgevingstemperaturen van -25° tot + 7 0 ° C

•  geen onderhoud

APPARATENFABRIEK „OVERIJSSEL” N.V.
HATTEM TELEX 14054 TEL. 05206-194^
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VOOR ELK OBJECT
het juiste materiaal

Ontwerp en uitvoering van elk plan voor brand
beveiliging. Vraag ons advies voor moderne 
beveiliging van gebouwen, fabrieksinstallaties, 
schepen en alle andere objecten.

Hoofdkantoor:
AMSTERDAM Cruquiusweg 118 Tel. 54001

F I L I A L E N :  E I N D H O V E N  E N S C H E D E  G R O N I N G E N  R O T T E R D A M  S N E E K

W i t v  ï ï T
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R O T T E R D A M

M O B I E L  

G R I T S T R A L E N  

CONSERVEREN

V A N  N O O R T W I J C K S I N G E L  2 6 a

TEL. 010 - 150702

ELEPHANT SUPER SNELTAKELS
Geperst stalen kast 
Smeedstalen palschijf 
Gehard stalen tandwielen
Veiligheidshaken buigen langzaam  uit bij overbelasting
Elke takel wordt vóór het verlaten van de fabriek met 50 %
overbelasting beproefd.

D RAA G 
VERM OGEN

KG

H IJS 
H O O G TE

MTR

BOUW -
LEN G TE

MM

G EW ICH T

KG

P RIJS

250 3 260 8 ƒ  125,—

500 3 300 12 ƒ 1 7 5 , -

1000 3 320 15 ƒ 220,—

1500 3 390 22 ƒ 275,—

2000 3 410 30 ƒ 3 0 5 , -

3000 3 490 36 ƒ 3 7 0 , -

5000 3 670 50 ƒ 590,—

Uit voorraad leverbaar, terwijl takels met gro
tere hijshoogte binnen enkele dagen geleverd 
kunnen worden.

TECHN.BUR.
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Op aanvraag zenden wij U 
gaarne documentatie.

N.V. T E C H N I S C H E  M A A T S C H A P P I J

ERGMANN
PO S TB U S  752 - R O TTER DAM
Kantoor en m agazijn: Berkel en Rodenrijs 
Industrieweg 47-49. Telefoon 01891 -3944

L. MARE 49 - LEIDEN - TEL. 01710 - 2 13 35, na 6 uur 02500 - 5 61 30


