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IM CO BIJEEN N A A R  A A N L E ID IN G  V A N  TO R R EY C A N Y O N
Beperking van snelheid, het verbieden van bepaalde zones, het verplichte gebruik van kustbases bij navigatie behoren tot de recoin- 
mendaties, die de afgevaardigden van een groot aantal zeevarende landen op de tweedaagse vergadering van de ÏMCO hebben 
opgesteld, om een herhaling van een ramp, zoals met de Torrey Canyon is geschied, te helpen voorkomen. D e aanbevelingen —  
14 in totaal —  zullen aan de assemblée van de Inter-Governmental Maritime Consultative Organisation worden voorgelegd.

Zij zijn als volgt:
1. Voor het vervoer van olie en andere 

schadelijke of gevaarlijke ladingen zouden 
bepaalde routes kunnen worden overeenge
komen, in eerste instantie vast te stellen 
door de afzonderlijke regeringen op aan
beveling van de IMCO en vervolgens ver
plicht te stellen via een internationaal ak
koord. E r moet bovendien worden over
wogen, of bepaalde gebieden niet geheel 
voor de grote schepen, die zulke ladingen 
vervoeren, gesloten dienen te worden en 
verder moet bekeken worden, o f de tocht 
langs kustgebieden van deze vaartuigen niet 
aanzienlijk kan worden vergemakkelijkt 
doordat men, meer dan tot dusver, gebruik 
maakt van de diensten van kuststations. 
Hiervoor kan het noodzakelijk zijn dat de 
internationale bepalingen ten aanzien van 
het voorkomen van aanvaringen worden 
herzien. Ten slotte moet men zich beraden 
over de wettelijke en financiële aspecten 
van al deze vraagstukken.

2. Zo snel mogelijk moet worden on
derzocht of het niet raadzaam is, dat de 
schepen, welke olie en andere gevaarlijke 
ladingen vervoeren, bepaalde vastgestelde 
navigatiehulpmiddelen voeren, behalve die, 
welke reeds in de internationale conventie 
van 1960 zijn aangegeven en of zij niet 
verplicht zijn deze nieuwe middelen binnen 
bepaalde gebieden en in zones met grote 
verkeersdichtheid te gebruiken.

„Beloodsing”
3. Prioriteit moet ook worden gegeven 

aan de vraag of, binnen een bepaalde af
stand van het land, de schepen in kwestie 
dienen te  worden „beloodst” door de kust- 
radiostations. Bovendien zal moeten wor
den vastgesteld wanneer en op welke wijze 
zulke schepen bericht geven van hun aan
komst binnen zo’n gebied, waar zij door 
middel van de radiostations naar de plaat
sen van hun bestemming zullen worden ge
leid.

4. Eenzelfde urgentie moet worden be
tracht bij het vaststellen van de vraag, of 
zulke schepen binnen bepaalde afstanden 
van de kust, of in gebieden m et grote ver
keersdichtheid, niet aan een verplichte ver

mindering van snelheid onderworpen moe
ten worden. Deze vermindering zal overi
gens niet ten koste mogen gaan van de m a
noeuvreerbaarheid van de schepen.

5. Het is wenselijk, dat de nautische uit
rusting aan boord van het schip periodiek 
wordt getest.

Opleiding
6. Een andere zaak van prioriteit is dat 

er internationale standaardbepalingen wor
den opgesteld ten aanzien van de opleiding 
en bevoegdheid van officieren en bem an
ningen op grote schepen en op schepen, die 
gevaarlijke ladingen vervoeren. In het bij
zonder zal het personeel moeten worden 
getraind in het gebruik van de nautische 
middelen aan boord. In de loop van dit 
werk zou men kunnen overwegen, of het 
geen zin heeft om de 'bevoegdheden van 
gezagvoerders, stuurlieden en werktuigkun
digen, alsmede van andere officieren, in
ternationaal te standaardiseren.

7. Er moet worden nagegaan onder wel
ke omstandigheden gebruik moet worden 
gemaakt van de automatische stuurinrich
ting en welke invloed dit gebruik op of
ficieren en bemanningen heeft.

8. Uitgezocht moet worden of het niet 
nodig is, hoofdstuk 2 van de internationale 
conventie voor de veiligheid van levens ter 
zee, 1960, te herzien, zodat rekening wordt 
gehouden met een toezicht op het ontwerp, 
de bouw en de uitrusting van schepen die 
olie o f andere gevaarlijke lading transpor
teren; zulks uiteraard met het doel om de 
risico’s van rampen te verminderen. De stu
die zou zich ook moeten bezighouden met 
de vraag welke structurele maatregelen 
moeten worden genomen voor het verm in
deren van de snelheid.

Aanduidingen
9. Dringend, en in samenwerking met 

andere betrokken organisaties, dient te wor
den onderzocht hoe de eventueel voor zulke 
schepen vast te stellen routes kunnen wor
den aangeduid. De schepen zullen uiteraard 
alle gegevens hierover aan boord moeten 
meevoeren.

10. H et is een urgente zaak om het 
wachtsysteem aan boord uit te breiden, in 
het bijzonder voor de nacht of in gebieden 
met grote verkeersdichtheid. Hierbij moet 
uiteraard voorzitten de gedachte om deze 
maatregelen zo spoedig mogelijk aan een 
internationale standaardisering te  binden.

11. Prioriteit moet voorts worden gege
ven aan het vaststellen van regels, krach
tens welke kuststaten, hetzij regionaal, of 
inter-regionaal, mensen en materiaal kun
nen verschaffen voor het lossen van olie en 
andere gevaarlijke lading. Men zou voorts 
kunnen overwegen „patrouilles” in te stel
len die toezicht houden op de wijze van 
het lossen hetzij te land, hetzij op zee. 
Gepaard hiermee gaat de eis, dat schepen, 
in geval van een ramp, zo spoedig mogelijk 
hiervan de betrokken autoriteiten in ken
nis stellen.

12. Van het grootste belang zal zijn, dat 
het wetenschappelijk onderzoek inzake de 
wijze waarop verontreiniging door olie te
gen kan worden gegaan, resp. ongedaan 
kan worden gemaakt, wordt geïntensiveerd. 
Niet alleen zal naar nieuwe middelen en 
systemen moeten worden gespeurd, er zal 
ook moeten worden gezocht naar middelen 
die weliswaar de olie vernietigen, maar niet 
schadelijk zijn voor het leven in zee.

13. Onderzocht moet worden in hoever
re tegemoet kan worden gekomen aan de 
wensen van een staat, die bij een ramp van 
een schip onder een andere vlag betrokken 
is geraakt, om deel te nemen aan het of
ficiële onderzoek naar die ramp. De IMCO 
dient van de resultaten van dit onderzoek 
in kennis gesteld te worden.

14. Ten slotte vraagt IMCO zich af 
in hoeverre een staat die rechtstreeks be
dreigd wordt door, of betrokken wordt bij 
een ramp, die buiten zijn territoriale gren
zen plaatsvindt, de middelen moet worden 
gegeven om zijn kustlijn, zijn havens of 
zijn attracties voor de vakantiegangers 
(„amenities”) te beschermen, zelfs indien 
deze maatregelen de belangen van reders, 
bergers, verzekeraars en zelfs van andere 
regeringen zouden kunnen aantasten.
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C O N T A IN E R  SCH EPEN  *)

Containervervoer is het gedeelte van een transportketen waarin 
de goederen worden getransporteerd in gestandaardiseerde con
tainers, welke zijn aangepast aan verschillende wijzen van trans
port. Het containerschip is de schakel op zee in deze keten. D e  
container voegt de lading samen tot transporteenheden van ge
standaardiseerde vormen; de laadruimen van het containerschip 
zijn verdeeld in cellen, waarin de containers kunnen worden op
genomen. In deze cellen worden de containers in verticale stapels 
gestuwd waardoor er alleen maar verticale bewegingen nodig zijn 
om ze te plaatsen of weg te halen. De luikhoofden zijn bijzonder 
groot om een maximum aantal cellen te kunnen bedienen. D e  
scheepsconstructie vereist een speciaal ontwerp en inrichtingen 
tot aanpassing aan de containercellen. Bijzondere voorzieningen 
zijn onder andere de geleidingen in de cellen, de centreerinrichtin- 
gen en speciale kranen aan boord en op de wal. Containers welke 
in verscheidene lagen op het hoofddek worden geplaatst als dek
lading, geven het schip een groter laadvermogen, maar vereisen 
extra inrichtingen om ze vast te zetten en te sjorren.

CONTAINERVERVOER

Definitie ■
Containervervoer kan gedefinieerd worden als de wijze waarop 

goederen worden getransporteerd in grote uniforme containers 
of laadkisten, die zijn aangepast aan en gemakkelijk te ver
voeren met diverse soorten transportmiddelen en op eenvoudige 
wijze van het ene op het andere transportmiddel overgeslagen 
kunnen worden.

De goederen kunnen van allerlei aard zijn, zolang zij maar in 
de container passen. Het kunnen pakketten van willekeurige 
of gelijke vorm en afmetingen zijn, of een enkel groot voor
werp, ja zelfs in de vorm van gestorte of vloeibare lading, 
mogelijk ook vee. De container is zo groot, dat mechanische 
behandeling noodzakelijk is; er zitten geen wielen onder.

Zij heeft een standaard vorm en afmetingen en is voorzien 
van standaard fittings voor het hijsen en voor het vastzetten op 
de diverse transportmiddelen. De transportmiddelen zijn de 
vrachtauto, spoorwagon, het schip en het vliegtuig, de container 
zelf zou ook kunnen drijven en gesleept of geduwd worden. 
Een containervervoerssysteem kan iedere combinatie van boven
genoemde transportmiddelen omvatten. Een systeem kan voor 
zichzelf gestandaardiseerde containers gebruiken of die toe
passen welke uitwisselbaar zijn met die van een concurrerend 
systeem.

Figuur 1 tracht een beeld te geven van het containervervoer 
in de tegenwoordig meest toegepaste vorm. Hier wordt een vol
ledige containerlading bij een fabriek ingeladen of er worden 
kleinere partijen van verschillende. plaatsen naar een verzamel
punt gebracht en daar geladen in een container op een oplegger 
of aanhangwagen. De trekker brengt dan de combinatie over de 
weg of direct naar een schip of naar een spooremplacement 
waar de container van de oplegger op een platte goederenwagen

* Voordracht, gehouden voor „The Society of Naval Architects and Marine 
Engineers” te New York tijdens de jaarvergadering op 10 en 11 november 
1966.

JAMES J. H E N R Y
en
HE N R Y  J. K A R S C H

Leden van de Society of Naval Architects 
and Marine Engineers, New  York

wordt gehesen en vandaar verder wordt getransporteerd. Bij de 
haven wordt de container weer van de spoorwagon op een op
legger gezet en vandaar in het schip. Nadat het schip op  zijn 
bestemming is aangekomen, verloopt de procedure w eer om
gekeerd. Transport over de weg alleen, of het nu een gewone 
opleggercombinatie of een container op een oplegger betreft, 
kan men niet als containervervoer beschouwen, maar enkel en 
alleen als wegtransport, omdat hier de kwestie van uitwissel
baarheid van transportmiddelen niet noodzakelijk is.

In figuur 1 is een grote container getoond welke sterk over
eenkomt met de gesloten oplegger, waaruit hij ook is ontwikkeld. 
Andere types worden tegenwoordig ook gebruikt, m aa r zijn 
meestal kleiner en zijn niet ontwikkeld met de doordachte be- 
handelingsmiddelen die men bij de grote oplegger-container 
vindt. De kleinere types zoals de CONEX container van 2 ,60  X 
1,90 X 2,10 m zijn reeds veel in gebruik sinds de tweede wereld
oorlog. Deze types zijn gemakkelijk te behandelen met stroppen 
en heftrucks. De betrekkelijk gemakkelijke behandeling ervan, 
met bestaande uitrusting maakte de ontwikkeling van speciale 
faciliteiten onnodig, maar hun kleine afmetingen rechtvaardigden 
economisch echter geen universele toepassing. Ze w orden door 
de grote containers verdrongen. In dit artikel wordt m et „con
tainer” de grote oplegger-container bedoeld met een lengte tussen 
5 en 12 m.

Het containervervoer bracht niet alleen de ontwikkeling van 
de speciale container met zijn fittings, maar ook een uitgebreid 
assortiment aan uitrusting voor het hijsen en behandelen van 
deze containers. De wegtransportmiddelen omvatten speciale 
platte opleggers en skeletopleggers, ook semi-trailer chassis, af
neembare verplaatsbare achterwielstellen, trekkers met hef-op- 
leggerkoppelingen en trekkers met een dwarswiel om te  kun
nen „scharen” . Het spoorwegmaterieel omvat speciale p la tte  wa
gons en wagons met draaischijven, schokbrekers en instelbare 
sjorbeslagen. Het overbrengen van een container van een spoor
wagon naar een opleggerchassis kan direct of via een hijsinrichting 
uitgevoerd worden. Een directe methode kan zijn de container 
achterwaarts van zijn wielstel op de draaischijf van de wagon 
te schuiven. Een andere methode is het dwars verschuiven 
van de container naar de wagon d.m.v. hydraulische dom m e
krachten en schuifbanen. Transportwerktuigen kunnen zijn  por- 
taalwagens, mobiele portaalkranen, portaalkranen op rails  en 
vorkheftrucks.

Het laden van een schip vanaf een spoorwagon of oplegger 
wordt met hijswerktuigen uitgevoerd, meestal met behulp van 
een hijsjuk. Het hijsjuk dat aan de kraan hangt grijpt de con
tainer aan de bovenhoekbeslagen en brengt hem zo aan boord. 
Drie soorten kranen worden gebruikt: de brugkraan op de wal, 
een brugkraan op het schip of het conventionele laadgerei van 
het schip. Soms worden op de wal mobiele draaikranen ge
bruikt. Enige mogelijkheden worden in figuur 1 getoond. Het 
assortiment aan uitrusting, dat met het containervervoer verband 
houdt en daar gebruikt wordt of in ontwikkeling is, is veel 
te uitgebreid en te complex om geheel besproken te worden. Het 
is onnodig te zeggen dat deze werktuigen en systemen ontwikkeld 
zijn door de inventiviteit en bekwaamheid van vele industrieën. 
Vele van de hier beschreven zaken zijn gepatenteerd.

Het containervervoer laat een van huis tot huis aflevering toe, 
van fabrikant aan consument, met oceanen en continenten daar
tussen, van goederen in een groot pakket, zonder dat de kleinere 
eenheden in het pakket opnieuw onderweg behandeld m oeten 
worden tijdens het overladen op een andere vorm van transport.
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Fig. 1. Picturale voorstelling van het containervervoer, welke de uitwisselbaarheid van de container met verschillende vormen van transport toont, 
evenals de verschillende middelen gebruikt bij het verplaatsen van de container van de ene transportvorm op de andere.

De transporteenheden hebben grotere afmetingen, maar zijn ge
ringer in aantal. De behandelingstijd in en tussen de verschei
dene transportvormen is sterk gereduceerd. In de meeste gevallen 
wordt een speciale exportverpakking onnodig, evenals de nood
zaak van het zeevast zetten en sjorren aan boord van het 
schip. Schade en diefstal worden verminderd.

Al deze en andere voordelen resulteren in een sneller en eco
nomischer transport.

Historische ontwikkeling

Containervervoer is niet nieuw. Er is een aanwijzing dat het 
reeds in 1911 toegepast werd, toen een advertentie verscheen 
in bibl. 1 (Zie bibliografie aan het eind van het artikel), compleet 
met een foto van een grote container die met de laadboom aan 
boord van een schip gehesen werd. Deze advertentie is kort 
geleden opnieuw gepubliceerd. Er staat: „Hijsbare wagens kunnen 
geleverd worden voor onmiddellijke belading in elke stad van de 
Verenigde Staten of Europa. Het gebruik ervan verzekert een 
minimum aan behandeling, veiligheid voor kleine pakketten en 
het minst mogelijke schaderisieo.” De afgeheelde container was 
van staal en had de maten 5,5 X 2,5 X 2,5 m, nauwelijks 
verschillend van de tegenwoordige containers. De geadverteer
de dienst werd in 1906 opgericht en is sindsdien constant in 
werking geweest.

In de jaren na de tweede wereldoorlog realiseerde men zich 
dat een verbeterde behandeling van stukgoed bij het laden, los
sen en in het schip een economische noodzaak was. Daarom werd 
in de jaren ’50 veel geld en moeite gespendeerd aan het onder
zoek van dit probleem. Grondige gedetailleerde studies werden

gemaakt van de bestaande methoden voor behandeling van 
brea'kbuilk lading, palletvervoer, het werken met vorkheftrucks, 
verbeterd laadgerei, luikhoofden, roll on/roll off schepen, con
tainers, enzovoorts. Bibl. 2-8 geven een deel van deze studies 
weer. Dit onderzoek bracht duidelijk de kostbaarheid en on
doelmatigheid van de bestaande methoden voor ladingbehan- 
deling aan het licht en wees de weg naar verscheidene mid
delen waarmee verbeteringen konden worden bereikt. Maar de 
werkelijke doorbraak kwant van twee onafhankelijke kanten; de 
één een vrachtauto-expediteur die reder werd, de ander een niet 
gesubsidieerde scheepvaartmaatschappij. Hun ingrediënten voor 
een succesvolle oplossing waren dezelfde: grote containers die aan 
het wegvervoer konden worden aangepast en aan boord te 
zetten waren zonder hun wielen, stapelbaar in cellen aan boord 
van het schip, alleen in verticale richting in hun stuwpositie te 
brengen. Ze verschilden slechts wat betreft de containerafmetin- 
gen en de details van de toegepaste beslagen.

De doorbraak van het containervervoer op zee kreeg haar 
grootste stoot door de toenemende handel tussen het vasteland 
van de Verenigde Staten en de eilanden van Puerto Rico en 
Hawaii en later ook Alaska. Succes te hebben of zelfs maar in 
leven te blijven op deze zeeroute, vereiste lagere transport
kosten dan de bestaande methoden van ladingbehandeling kon
den waar maken. Ook profiteerde de ontwikkeling van deze 
verre gebieden enigermate van de lagere kosten van het nieuwe 
transportsysteem. Beide maatschappijen experimenteerden eerst 
met lading in containers aan dek. De Pan-Atlantic Steamship 
Company, de voorganger van Sea-Land Service Inc. paste het 
systeem uit de oorlog toe van het vervoeren van deklading op 
„spar” dekken boven het hoofddek van tankers. Vanaf 1956 zijn



containers ontwikkeld welke van de autochassis konden worden 
afgencmen. Beide systemen zijn tegenwoordig bij de spoorwegen 
in gebruik.

Standaardisatie

Fig. 2. ASA standaard containermaten en toleranties.

Nominale lengte
Ft m L mm W (8 ft) mm H (8 ft) mm
40 12,192 12.192 ( +  0, —9 «  2438,4 (+ 0 , —4,8) 2438,4 ( + 0 ,—4,8)
30 9,144 9 .125 (+ 0 ,—91) 2438,4(4-0,-4,8) 2438,4(4-0,-4,8)
20 6,096 6.058 (4 -0 ,-6 4 ) 2438,4(4-0,-4,8) 2438,4(4-0,-4,8)
10 3,048 2.991 (4 - 0 ,- 5  ) 2438,4(4-0,-4,8) 2438,4 (-f0, —4,8)

Er bestond weinig uitwisselbaarheid tussen de verscheidene 
vormen en afmetingen van de uitrusting ontwikkeld door de 
diverse spoorwegmaatschappijen en rederijen. De containeraf- 
metingen varieerden tussen de 5 en 12 meter. Hijs- en vastzet- 
inrichtingen w'aren alle verschillend. Wanneer deze nieuw ont
wikkelde transportmethode alom succesvol zou moeten zijn en 
haar voordelen volledig verwerkelijkt zouden kunnen worden, 
moest er een standaardisatie komen.

Een acceptabele standaard zou noodzakelijk ook uitwisselbare 
hijs- en sjorinrichtingen omvatten, evenals standaard container
maten.

Onder de hoede van de American Material Handling Society 
en de American Society of Mechanical Engineers heeft de Ame
rican Standards Association (ASA) normen vastgesteld voor 
containerafmetingen in 1961, voor containersterkte en -beslag- 
werk in 1962. In april 1961 maakte de Maritime Administra- 
tion bekend dat containerschepen ASA standaard-containers moe
ten kunnen vervoeren, willen ze gebouwd kunnen worden onder 
door de regering verzekerde hypotheken of met regerings-bouw- 
subsidies. Figuur 2 toont ASA standaardcontainermaten en fig. 
3 de standaard-hoekbeslagen. Deze gegevens zijn verkregen uit 
Bibl. 9.

Aan. het eind van 1965 heeft de International Organisation 
for Standardization (ISO) de ASA norm in al haar aspecten 
voorlopig aangenomen, behalve dan dat de sterktenorm ge
baseerd zou worden op een stapel van vier in plaats van zes 
containers op elkaar.

A mm
11.901 (4-0, — 13) 
8.921 (4-0,— 13) 
5 .855(-f0 ,—9i) 
2.788 (4-0,— 8)

B mm
2256(4-0, —8) 
2256(4-0, —8) 
2256 (4-0, —8) 
2256 (4-0, —8)

K (max) =  D l —  D2 of D l —  D\
mm
19
19
13
94
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twee tankers zo in dienst geweest en vervoerden experimentele 
containers tussen New York en Houston. Verdere studie is door 
deze maatschappij verricht betreffend roll-on/roll-off oplegger- 
transportschepen. Dit idee werd verlaten en in 1957-58 bouwde 
de Pan Atlantic zes C2 schepen om tot containerschepen, zie 
schip II in de appendix.

De Matson Navigation Company, welke werkt op de Westkust- 
Hawaii route, ontwikkelde experimentele containers in 1957, 
het jaar daarna rustte zij zes van haar C3 schepen uit voor een 
dek-containerlading van 75 elk. De schepen III en IV werden 
in 1960 vollediger verbouwd voor containervervoer. Deze ver
bouwingen gaven de eerste volledige containerschepen en zijn 
de prototypes van de in dit artikel besproken klasse schepen.

Opgejaagd door de toenemende concurrentie van het weg
transport, ontwikkelden de spoorwegen hun eigen container- 
systemen, een ontwikkeling welke nauwkeurig parallel liep aan 
die van de scheepvaart. Oorspronkelijk werden opleggers zonder 
trekker op platte wagons vervoerd. Daarna werden speciale
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Fig. 3. ASA standaard container hoekbeslagen. De bo
venste tekening is de weergave van het bovenhoekbeslag, 
schuin van boven gezien. De tekening onder geeft het on- 
derhoekheslag weer, schuin van onder gezien. In heide 
diagrammen is het containereind rechts en de zij links. 
De diverse gatvormen en maten zijn gestandaardiseerd.

2 AA



De door de ASA aangenomen containernormen in 1961-62 
verschilden van alle toen bestaande typen in het zeetransport. 
De meeste van deze niet gestandaardiseerde containersystemen 
zijn heden nog in gebruik en zullen dat waarschijnlijk ook wel 
blijven, wegens de zware financiële investeringen die nodig wa
ren voor hun gebruik. In de meeste gevallen zijn deze niet ge
standaardiseerde systemen ingehaakt in zeer efficiënte en goed- 
gefundeerde transportsystemen.

De toekomst van het containertransport op zee
De rest van de rederijen zullen met het gebruik van ASA 

standaardcontainers beginnen of hierop omschakelen nu deze 
normen vastgelegd zijn. Het aannemen van deze zelfde normen 
door de ISO heeft de groei van het containervervoer overzee 
door zowel Amerikaanse als buitenlandse rederijen verzekerd.

Sea-Land is met haar containerdienst in het begin van dit 
jaar op de transatlantische routes gekomen en gelijktijdig is 
vrijwel iedere tweede Amerikaanse rederij die op dezelfde of 
parallelle routes vaart, begonnen met een volledige container
dienst door het verbouwen van hun bestaande of het beginnen te 
bouwen van nieuwe schepen. Verscheidene Europese consortiums, 
onafhankelijke rederijen en ook de Japanners zijn bezig met 
plannen voor het bouwen van containerschepen. Uit deze gegevens 
kan men concluderen dat het containerschip zijn plaats veroverd 
heeft en dat het containervervoer met grote sprongen vooruit zal 
gaan.

CONTAINERS

Constructie
De containerconstructie is even gevarieerd als er afmetingen 

zijn en werktuigen om ze te behandelen. De container is een 
betrekkelijk dunwandige kist, gebouwd om een skelet dat bestaat 
uit vier hoekpalen a'an de einden met elkaar verbonden door een 
boven- en een onderdorpel en in langsrichting door onder- en 
bovenliggers, zie figuur 2. De hoekpalen zijn ontworpen als 
stutten welke het gewicht van een hele stapel kunnen dragen, 
zes hoog bij de ASA containers, onder dynamische omstan
digheden aan boord van een schip. De horizontale onder- en 
bovendorpels verbinden de hoekpalen met elkaar en vormen zo 
de eindframes. Het beplate gesloten eind is zeer stijf, het eind 
met de deuren echter is afhankelijk van het frame wat de 
weerstand tegen schranken betreft, behalve wanneer speciaal ont
worpen deuren toegepast worden. Zonder speciale deuren moet 
het ontwerp van het deurframe met zijn verbindingen tussen 
de horizontale dorpels en de hoekpalen voldoende sterk zijn om 
het schrankeffeot ten gevolge van de scbeepsbewegingen, of 
door excentrische opstapeling, te weerstaan. Dit is bijzonder be
langrijk bij stuwage als deklast waar sjorrings worden toegepast 
in plaats van de leirails in de cellen. Hoekbeslagen zijn aan 
iedere onder- en bovenkant van de hoekpalen bevestigd, bestemd 
voor het hijsen en vastzetten. De boven- en onderliggers ver
binden de eindframes met elkaar en vormen zo het geraamte 
van de kist. De vloer van de container bestaat uit dwarsspanten 
met een onderlinge afstand van ca. 300 mm welke de belasting 
t.g.v. de lading in de container op de onderliggers overbrengen. 
De dwarsspanten zijn belegd met een vloer welke de lading 
draagt. De zijwanden, verbonden met onder- en bovenliggers, ge
ven de container haar sterkte in langsrichting. Het zijn gewoon
lijk dunne aluminium panelen met verticale of horizontale ver
stijvingen. Het licht geconstrueerde dak bestaat uit dwarsbalken 
of bogen waarop een lichte beplating, voldoende sterk om er 
twee man op te kunnen laten lopen. De bogen houden de boven
ligger recht en voorkomen doorbuigen onder belasting. De zwaar 
belastbare hoekpaalconstruotie is het belangrijkste aspect van de 
container, dat verschilt van de constructie van een gesloten op- 
leggerlaadcabine. De materialen en methoden, toegepast bij de 
bouw van een container, variëren, enkele ervan worden hier
onder genoemd:

Hoekpalen: Binnen of buiten de beplating, staal soms alumi
nium, gelast of naadloos.

Fig. 4. Containerschip SS Elizabethport, schip VII in het aanhangsel, 
geladen met containers tweehoog aan dek. De twee portaalkranen staan in 

sjorpositie voor de opbouw.

Hoekbeslag: ASA/ISO, of volgens standaard van de reder, ge
last of gegoten staal of aluminium.

Dorpels: Staal, soms aluminium, gelast of geklonken aan de
hoekpalen.

Onder- en Staal of aluminium, gelast of geklonken aan de 
bovenliggers: hoekpalen, onderligger steekt buiten of ligt gelijk 

met de onderhoekbeslagen.
Zij- en Uitwendig glad en inwendig verstijfd of teruggezet
eindwanden: en uitwendig verstijfd, verstijvingen horizontaal of

verticaal, in de beplating gedrukt of opgelast-ge- 
klonken, aluminium, staal, roestvrij staal, multi
plex, of polyester/glasvezel met multiplex sand
wich, geklonken, gelast, gepuntlast of gebout.

Vloerspanten Staal of aluminium, vloer van hout, multiplex, 
en vloer: aluminium of composiet van hout met stalen of

aluminium langsbalken.
Dak en Aluminium, staal of gegalvaniseerd stalen dak-
dakbalken: balken, aluminium of stalen dakbeplating, uit één

stuk voor waterdichtheid of met lassen, bevestigd 
aan of los van de dakbalken.

Deuren: Dubbel, iedere deur vier scharnieren, teruggezet
of glad, aluminium, staal of composiet aluminium 
met multiplex, al of niet anti-schrank, twee of vier 
sluitbalken.

Binnen- Bekleed, onbekleed of gedeeltelijk bekleed, al dan
bekleding: niet glad, graandicht, stofdicht.

De container is over het algemeen spatwaterdicht, al of niet 
met spatwaterdiohte deuren. Het metaalwerk moet bestendig zijn 
tegen buiswater (zeewater). Een uitstekende bespreking over de 
keuze en het ontwerp van zeegaande containers vindt men in 
Bibl. 10 en 13.

Behalve hun hoekbeslagen hebben containers vaak uitspa
ringen in hun onderliggers, zodat ze opgetiid kunnen worden door 
vorkheftrucks. Het zijn er meestal vier: Een stel grote uitspa
ringen ver uit elkaar voor zware heftrucks, wanneer de container 
geladen is en een stel kleinere uitsparingen tussen de grote voor 
lichtere trucks, te gebruiken wanneer de container leeg is.

Types
Containers brengen de te vervoeren lading in vooraf vast

gestelde afmetingen en vormen voor een efficiënte behandeling 
en gestandaardiseerde stuwage in het schip. E r zijn talloze soorten 
lading en een aantal containertypes is ontworpen, speciaal aan
gepast aan de lading. De meest voorkomende is de algemene 
stukgoedcontainer welke beladen kan worden met een grote 
variëteit aan verpakte lading, zakken, kratten en kisten. De 
tegenwoordig beschikbare containertypes, van welke er enkele 
in figuur 6 getoond worden, zijn: Stukgoed (normaal), Open 
bak, Geïsoleerd, Geïsoleerd en verwarmd, Geïsoleerd en gekoeld, 
Geventileerd, Vloeistoftank, Ondiepe vloeistoftank, Stortgoed, 
Stortgoed waterdicht, Stortgoed lading van bovenaf lossing aan 
het eind, Open stortgoed bakken, Autocarriers, Open pallets, 
Veekooien, en types met opening opzij.

Enige bijzondere voorzieningen kunnen in het containerschip 
nodig zijn voor speciale containers. Gekoelde, verwarmde en me-



Fig. 5. „Artist’s impression’’ van containerschip-ontwerp. Het schip zal 1200-35 voets containers vervoeren
met 27 knoop.

TABEL 1. Afmetingen van gekoppelde containers.

Nominale lengtes Lengte +  Lengte '+ 7 6  mm Koppeling Totale lengte

20 ft i+ 20 ft 6058 +  6058 mm 76 12192 mm =  40 ft
10 ft +  30 ft 2991 +  9125 mm 76 12192 mm =  40 ft
10 ft +  10 ft 2991 +  2991 mm 76 6058 mm

chanisoh geventileerde containers vereisen elektrische aanslui
tingen voor de stroomvoorziening van de ingebouwde koel-, 
verwarmings- of ventilatieapparatuur. Water, stoom of pers
luchtaansluitingen kunnen nodig zijn wanneer deze media wor
den gebruikt voor koeling of verwarming.

Containerruimen kunnen ook op de conventionele wijze ge
ventileerd worden. Scheeps-koelcontainers zijn meestal uitgerust 
met elektrische zowel als verbrandingsmotor- energievoorziening 
voor de 'bediening van de koelcompressoren. De verbrandings
motor wordt tijdens het wegvervoer gebruikt, terwijl de elek
trische aandrijving aan boord wordt toegepast, wanneer de brand
stoftank die gevuld kan zijn met benzine of propaan, van de 
container is weggenomen, dit om het aan boord aanwezig zijn 
van deze brandstoffen te voorkomen.

Het tegenwoordige ontwerp van de koelcontainer is afhankelijk 
van haar plaatsing in een open ruimte of beweging over de weg 
waar een ruimschootse toevoer van verse koellucht beschikbaar 
is.

De uitlaat van de verwarmde lucht is aan hetzelfde eind van 
de container geplaatst, de voorkant, dit om ruimte in de con
tainer te 'besparen. Deze omstandigheden staan niet toe dat de 
container in een scheepsruim geplaatst kan worden. Daarom 
worden koelcontainers meestal als deklast vervoerd. Bibl. 10 
beschrijft een methode waardoor containers in een ruim kunnen 
worden vervoerd, het koelmedium is dan water, waarvan de 
toe- en afvoer op iedere container moet worden aangesloten. 
Nog in een experimenteel stadium, dus nog niet in regelmatige 
dienst, zijn geïsoleerde containers waarvan de ladingtemperatuur 
is omlaaggebraoht, aan de wal door normale koelmethoden of 
door het inbrengen van stikstof onder lage temperatuur in de 
container, waarna de container in een koelruim wordt geplaatst. 
De ruimen 6 en 7 van schip XIX zijn voor deze methode ont
worpen.

Natuurlijke of mechanische ventilatie zou voorzien moeten 
kunnen worden voor iedere container die zo gebruikt wordt, 
afhankelijk van het soort lading. Bestudeerd worden ook koel
containers, welke op luchtkanalen van het scheepskoelsysteem 
worden aangesloten en zo gekoeld worden.

Twee soorten vloeistof containers worden in fig. 6 getoond. 
Elk bestaat uit een cilindrische tank met een uitwendig frame 
aangepast aan de scheepscontainer cellen en de hijsinrichtingen. 
Ze kunnen boven of onder dek gestuwd worden, afhankelijk van 
de aard van de getransporteerde vloeistof.

Stortgoedcontainers zijn speciaal ontworpen voor granen, poe
der en korrelige stoffen. Schip V heeft speciale containers van 
betrekkelijk zware, geheel gelaste aluminiumconstruotie, van bo
venaf geladen door kleine openingen, het inwendige geheel vrij 
van spleten of ‘gleuven om gemakkelijk schoongemaakt te  kunnen 
worden. Korrelvormige chemicaliën worden hierin getranspor
teerd, grondig schoonmaken is nodig om verontreiniging van 
de volgende te transporteren stof te voorkomen. Deze containers 
worden op hun bestemming gelost door een hydraulische uit

rusting, welke de container over de lengte kiept en door de 
deuren leegstort. Andere stortgoedcontainers zijn ontwikkeld, 
waaronder een universeel type waarin zowel stukgoed als bulk- 
lading vervoerd kan worden. Het stortgoed wordt getranspor
teerd in een plastic zak welke in een lichte bak van bovenaf 
wordt neergelaten, wanneer ze in gebruik wordt genomen. Hij 
wordt van bovenaf door kleine openingen geladen en gelost 
door kleppen in de achterdeur waarop de zak is aangesloten. 
De container wordt hiertoe gekiept door een hydraulische ci
linder van de oplegger.

Zwaar stortgoed, zoals erts, wordt in ondiepe bakken vervoerd, 
welke zo het volume per bak en dus het gewicht beperken. Dit 
type container wordt toegepast door een spoorwegmaatschappij 
die samenwerkt met een containerschip dat tussen Vancouver 
en Alaska vaart

Er zijn open geconstrueerde autocontainers beschikbaar, die 
overeenkomen met de autotransporteur op de weg. Ze zijn 
hoger dan de normale 8 of 8% voet hoge containers om twee 
lagen auto’s boven elkaar mogeiijk te maken.

Open pallets welke overeenkomen met de basisafmetingen 
van de standaardcontainers, worden gebruikt voor het dragen 
van kleinere palletladingen of ze zijn als hoofdpallet te ge
bruiken. Hun hoogte kan de helft zijn van die van een normale 
container of ze kunnen uitgerust worden met wegneembare

Fig. 6. Verscheidene containertypes. Linkerkolom van hoven naar onder: 
Droog stukgoed, open dak, gekoeld, tank. Rechterkolom: Platte tank, open 
bak voor stukgoed, autocarrier en hoofdpallet met instelbare hoekpalen en 

wegneembare bovenliggers.



hoekpalen waarvan de lengte aan de ladinghoogte aangepast 
wordt of aan het niveau van de omgevende dekken. In hun 
laatste toepassing worden het palletdekken, het gebruik ervan 
geeft flexibiliteit aan het gebruik van het schip. Bijvoorbeeld 
kan men auto’s op een palletdek zetten, met een betere benut
ting van de ruimte, maar met het laden en lossen moet men 
dan terugvallen op de gebruikelijke methode met hijsstroppen.

Vele andere vormen zijn mogelijk of beschikbaar en kunnen 
ieder type omvatten dat op de weg te zien is. Bijvoorbeeld gas
containers, veekooien en dergelijke.

Een interessant detail dat enige jaren in gebruik is, vormt 
een koppelsysteem waarmee twee 20 voets of 30 en 10 voets 
containers aan elkaar verbonden kunnen worden en zo samen 
een 40 voeter vormen zoals getoond in figuur 7. E r is drie 
duim ruimte nodig voor het aaneenkoppelen. De ASA standaard- 
containers van de maten 10, 20 en 30 voet zijn gedeeltelijk 
om deze reden dan ook korter dan hun nominale lengte. Tabel 
1 illustreert dit punt. De koppeling wordt gestoken in de cirkel
vormige gaten van de bodemhoefcbeslagen van de aaneen te 
koppelen einden en worden door draaien vastgezet. Deze kop
pelingen blijven onder trekspanning. Een bovenfitting neemt de 
druk op. Met deze inrichting kunnen twee 20 voets containers of 
iedere willekeurige combinatie van kleinere containers econo
mischer over de weg vervoerd worden en in een scheepscel 
geladen welke slechts 40 voets containers kan hebben. Speciale 
vereenvoudigde werktuigen en methoden worden aan wal ge
bruikt om de containers te koppelen of los te nemen.

Fig. 7. Een container koppelsysteem.

A SA standaard containers
De ASA klasseert containers in drie groepen: I, II  en III. De 

groepen I en II zijn losneembare containers, al of niet inklap
baar, welke tijdens het transport als eenheid behandeld kunnen 
worden en opgesteld en vastgezet kunnen worden in of op 
schepen, spoorwagons of opleggers. Groep III bestaat uit stuw- 
containers, al of niet inklapbaar, van het opnieuw bruikbare- of 
eenmalig type, welke gestuwd kunnen worden in losneembare 
standaardcontainers of autotransportframes. Groep III is niet 
van belang voor dit artikel.

De containers van groep I zijn 10, 20, 30 en 40 voet lang, 
8 voet breed en 8 voet hoog. De containers van groep II zijn8 voet 
hoog en breed, of mogelijk 6T0" 'hoog, en in twee nominale 
lengten, 6 '8" en 5'.

De containers van groep I, het grootste type, zijn die welke 
tegenwoordig op containerschepen gebruikt worden. De con
tainers van groep II zijn voor ons niet van belang, maar hun 
gebruik aan boord zou kunnen voorkomen in aaneengekoppelde 
vorm en ze zouden dan behandeld kunnen worden als containers 
van groep I. Overigens is het mogelijk de kleinere containers 
van groep II als individuele eenheden te stuwen, net als de 
grote, maar dan in kleinere cellen. Ook is het gebruik van klei
nere containers als afzonderlijke eenheden in grote container- 
cellen mogelijk, maar niet erg praktisch, omdat ze dan uitneem- 
bare leirails zouden vereisen, die wanneer ze niet weggenomen 
worden het plaatsen van grote containers verhinderen.

De afmetingen en toleranties van groep I containers zijn in 
fig. 2 getoond, meer details kan men vinden in Bibl. 9. De ASA 
norm groep I container moet voldoen aan de volgende beknopte 
specificatie: weerdicht of waterdicht, alle toebehoren binnen de 
buitenmaten, geen hijs-, vastzet- of plaatsings-hulpstukken mo
gen permanent bevestigd zijn, de onder- en bovenhoekbeslagen 
moeten volgens de ASA norm zijn, de bovenhoekbeslagen moe
ten boven de dakbovenkant uitsteken, de hoekpalen moeten 
de statische en dynamische belasting kunnen weerstaan wanneer 
ze zes hoog in een schip opgestapeld zijn, het dak moet het 
gewicht van twee man kunnen dragen, de container moet de 
statische en dynamische belastingen kunnen weerstaan van op
hijsen aan de bovenhoeken, stoot-, schok- en schrankbelastingen; 
de container zal ook de andere krachten moeten kunnen 
opnemen welke optreden bij transport per spoor of oplegger, het 
maximum bruto gewicht van de container plus lading mag 
30, 25, 20 en 10 ton zijn voor resp. de 40, 30, 20 en 10 voets 
containers.

De verticale belasting op iedere hoekpaal wordt aangenomen 
als:

Aant. Cont. Erboven X Max. Bruto Gew. x  Belastingfactor 

Aantal containerhoeken

4

De beiastingfaotor 1,8 is gebaseerd op de statische belasting 
plus 0,8 g tengevolge van de gecombineerde verticale versnel
lingen resulterend uit het stampen en dompen van het schip.

De sterkte van de zijwanden is gebaseerd op 0,6 maal de 
lading, de belastingfactor is in dit geval 0,6 g wegens de hori
zontale versnellingen ten gevolge van een slingerpeiïode van 13 
seconden van het schip en een slingerhoek van 30 ° waarbij wordt 
aangenomen dat de container een maximum afstand tot de 
slingeras heeft van 45 voet. Bij de verticale belastingen wordt 
verondersteld dat de bovenste container l"  dwars en l 1/ / '  in 
langsrichting verschoven staat, wat weer uit de aanname volgt 
dat de container t.o.v. de leirails in de laadcel dwars een speling 
heeft van y2" en in langsrichting

De ASA standaard hoekbeslagen zijn vereenvoudigd in figuur 3 
weergegeven. De ovale gaten opzij, de ronde gaten aan de onder- 
voor- en achtereinden, de schildvormige aan de boven- voor- en 
achtereinden, en de langwerpige afgeronde gaten in de boven- en 
onderkanten hebben alle vastgestelde afmetingen en plaatsen met 
betrekking tot de buitenvlakken.

De ovale zijopeningen zijn ontworpen voor het insteken van 
sjorfittings met sluitings eraan of voor speciale fittings langs de 
bodem wanneer stroppen worden gebruikt. De ronde gaten aan 
de onder-, voor- en achterzij zijn voor de koppelingen welke 
containers aan elkaar verbinden.

De schildvormige gaten aan de boven-, voor- en achterzij zijn 
bestemd voor 15 tons laadhaken no. 32. De rechthoekige af
geronde gaten boven en onderin dienen voor de pyramidevormige 
stapelfittings en de draaislotfittings van de hijsjukken.

CONTAINERSCHEPEN

Types

Schepen die containers vervoeren kunnen in vijf groepen wor
den ingedeeld:

1. Volledige containerschepen met speciale inrichtingen en bij
zonderheden, welke in alle beschikbare ruimten containers 
vervoeren en uitsluitend daarop zijn ingesteld.

2. Gedeeltelijke containerschepen waarin slechts een deel van 
de beschikbare ruimte is ingericht voor containers.

3. Omstelbare containerschepen, waarin een deel van, of de 
gehele laadruimte gebruikt kan worden voor containers of 
voor andere lading, met speciale inrichtingen waarmee het 
omstellen van reis tot reis uitgevoerd kan worden.



4. Schepen met beperkte containervoorzieningen, waarin enige 
containerbehandelings- en vastzetuitrusting is geïnstalleerd, 
maar het schip is overigens van normale constructie.

5. Schepen zonder speciale containervoorzieningen, waarin de 
container als een wat groter dan normaal stuk lading wordt 
behandeld en met conventionele middelen wordt gesjord.

De types 1, 2 en 3 bovengenoemd kunnen als één groep 
behandeld worden omdat de constructie-en ontwerp-principes 
welke besproken zullen worden op alle drie gelijktijdig van 
toepassing zijn.

Fig. 4 en 5 tonen volledige containerschepen. Een onder
scheid moet worden gemaakt tussen containerschepen en som
mige roll-on/roll-off schepen, welke ook wel eens container
schepen worden genoemd.

Roll-on/roll-off schepen komen in zoverre met container
schepen overeen, omdat zij ook, in de brede betekenis van het 
woord, gecontaineriseerde lading dragen. In dit geval is de 
container het wielvoertuig, de oplegger of vrachtauto. De methode 
van laden verschilt hierin, dat het voertuig aan boord wordt 
gereden of gesleept via landingsbruggen door poorten in  de huid 
van het schip. Dit scheepstype heeft veel meer kubieke inhoud 
nodig om een gegeven hoeveelheid „containers” te laden dan 
een werkelijk containerschip. Ongeveer een derde van de nuttige 
ruimte gaat verloren aan de ruimte onder de „container” welke 
door de wielen in beslag wordt genomen. Verder verliest men 
nog ruimte aan de betrekkelijk grote speling tussen de „con
tainers” om ze noodzakelijk toegankelijk te maken en voor het 
manoeuvreren. Opritten of liften in het schip nemen ook weer 
ruimte in (voor het beladen van de onderdekken). Omdat de 
voertuigen niet op elkaar gestapeld zijn, neemt ieder tussendek 
voor het stuwen van de „wielcontainers” met haar steuncon- 
struotie nog meer ruimte weg dan de noodzakelijke speling 
tussen de bovenkant van de „container” en de dekbalken dat 
al doet. Een roll-on/roll-off schip heeft ongeveer 100 % meer 
kubieke ruimte nodig dan een werkelijk containerschip om een 
gelijke hoeveelheid lading in containers mee te nemen.

Bekijk ter 'illustratie van dit punt de schepen XXV en XXVI, 
welke respectievelijk containers van 30' X 8' X 8,25' en 
40' X  8' X  8,25' vervoeren. Schip XXV stuwt zijn containers 
op speciale lage wieldollies, terwijl schip XXVI ze zonder dollies 
in verticale cellen bergt. Beide schepen zijn ontworpen voor een 
optimaal gebruik van de kubieke ruimte. Meet men de totale 
kubieke inhoud van het schip als L X B X H X (romp) 
en de kubieke inhoud van de containers als 88 % van de buiten
maten van de betreffende containers, dan is de verhouding van 
de kubieke inhoud van de containers tot die van de onderdekse 
kubieke soheepsinhoud als volgt:

402 x  1742,4 
Schip XXV:  7T7PPV;----- =  °.222

Schip XXVI:

3.157.000 

670 X 2393,6 

3.414.957
0,469

Roll-on/roll-off schepen zijn nauw verwant aan de veerboot 
wat betreft hun functie en inrichting. Zij hebben belangrijke 
toepassingen in enkele gebieden waar militaire voertuigen of 
zware werkvoertuigen vaak getransporteerd moeten worden en 
zijn economischer op korte reizen. Wat dit betreft moet men 
denken aan het gebruik van dit type schip tussen de Britse 
eilanden en het Europese vasteland.

Nog een scheepstype dat verwant is aan het containerschip 
en van bijzonder belang, is het duwbakkenschip of de drijvende- 
container-carrier. Deze schepen vervoeren kleine duwbakken 
welke geladen en gelost worden met behulp van een speciale 
liftuitrustinig direct vanuit en in het water.

Tot nog toe zijn er nog geen gebouwd, maar er zijn reeds 
voorstellen voor enkele van deze schepen gedaan. Dit scheeps
type is een onderwerp op zichzelf en zal in dit artikel niet 
behandeld worden. Figuur 8 toont een van deze schepen.

Schepen welke speciaal zijn omgebouwd voor het transport 
van containers zijn bepaald niet minder efficiënt dan nieuwe

Fig. 8. Duwbakken zijn de containers in dit concept. Ze worden geladen 
en gelost door een „Synchro-Lift” platform in het achterschip. Door rollen 

worden de bakken in het schip langsscheeps verplaatst.

schepen welke van de kiel af aan voor containervervoer zijn 
ontworpen. Vooropgesteld natuurlijk dat het schip wordt om
gebouwd voor volledig containervervoer en ook dat hiertoe het 
meest geschikte schip wordt gekozen.

Inrichting van de ruimen
Het containerschip is een vaartuig bestemd voor het vervoeren 

van lading geborgen in containers. Het moet ze kunnen laden, 
lossen en vervoeren in zijn ruimen en op zijn bovendekken 
door middel van speciale constructieve inrichtingen en werk
tuigen. In de ruimen worden de containers in verticale cellen 
op elkaar gestapeld, op de dekken worden ze eveneens verticaal 
gestapeld. Men laadt de containers door ze verticaal in een cel 
of op een stapel neer te laten in hun stuwpositie, zonder ze 
verder horizontaal te verschuiven. Bij het lossen wordt de om
gekeerde procedure gevolgd.

Er zijn uitzonderingen op de regel van het niet horizontaal 
verschuiven, welke later besproken zullen worden, maar dat zijn 
over het algemeen minder efficiënte inrichtingen welke men toe
past om aan bijzondere omstandigheden in een verbouwd schip 
te voorzien.

Een aantal containers wordt in een cel op elkaar gestapeld, 
afhankelijk van het ontwerp en het gewicht van de container. 
ASA containers mogen zes hoog gestapeld worden, de ISO con
tainers vier hoog.

De cellen zijn gewoonlijk zo ingericht, dat de containers met 
hun lengterichting langsscheeps in het vaartuig gestuwd worden, 
de cellen kunnen echter ook op dwarsscheepse stuwage van 
containers ingericht zijn. Bij dwarsscheepse stuwage, welke maar 
zelden voorkomt, moet de inhoud van de container speciaal 
vastgezet worden tegen verschuiven in de langsrichting van de 
container. Normaal wordt de container in deze richting ook 
geladen en er blijft vaak ruimte vrij bij de deuren. Het slin
geren van het schip kan verschuiving en beschadiging van de 
lading en ook schade aan de deuren, veroorzaken. Bij stuwage 
in langsrichting worden verscheidene cellen vlak naast elkaar 
gemaakt en vormen zo een cellengroep, waarvan het aantal 
cellen afhankelijk is van de scheepsbreedte. In een ruim kunnen 
in langsrichting een, twee, drie of mogelijk nog meer cellen- 
groepen achter elkaar ingerioht worden, afhankelijk van de lengte 
van het ruim tussen de waterdichte schotten. Zware webspanten 
of dergelijke constructiedelen scheiden de eellengroepen in een 
ruim om de cellenstructuur en de constructieve stijfheid van het 
schip te verzekeren.

Iedere cellengroep bevindt zich onder een luikhoofd, dat iets 
groter dan de cellengroep is. De luikbreedte, in het geval van een 
zeer brede cellengroep, kan tot 80 a 85 % van de scheeps-



breedte bedragen. De luikhoofden kunnen in tweeën of drieën 
verdeeld worden om de afmetingen van de luiken te beperken 
en om ze gemakkelijker te kunnen behandelen. Met het oog 
hierop kan het luikhoofd gedeeld worden door langsdragers, 
zoals getoond in de grootspanten van schepen II en VII. De 
grootspanten van de schepen XVII, XVIII en XXI geven een 
dergelijke inrichting weer, maar in deze gevallen veroorzaken 
de verdelingen een dubbel en driedubbel luikhoofd met loop- 
ruimte tussen de luiken.

Fig. 9. Doorsnede van ruim in containerschip. Er zijn 
negen containercellen in deze groep, in drie afdelingen 
van drie cellen elk verdeeld. De containerkraan van het 

schip plaatst een container in een cel.

Figuur 9 is een doorsnede van een cellengroep met negen 
cellen, onderverdeeld in drie afdelingen van drie cellen elk. Iedere 
afdeling van drie cellen heeft haar eigen luikdeksel. Behalve 
dat het containerschip containers in ruimcellen vervoert, draagt 
zij ook een belangrijk aantal aan dek in stapels meestal bovenop 
de luiken. De container leent zich hier gemakkelijk toe, omdat 
het een stijve kist is welke haar inhoud beschermt en gemakkelijk 
vastgesjord kan worden. In deze rol doet de container het 
draagvermogen van het schip belangrijk toenemen buiten de 
begrenzing van de romp en doet het ruimteverlies veroorzaakt 
door het rechthoekig maken van de ruimen verminderen. Con
tainers worden een, twee, drie, ja zelfs tot vier hoog aan dek 
vervoerd.

Figuur 10 is een opengewerkte tekening van een deel van 
een containercellengroep, een luikdeksel, een blok containers 
gestuwd op het luikdeksel en een container welke op zijn plaats 
gezet wordt door middel van een containerjuk. Het containerjuk 
is een constructie met mechanismen welke passen in de bovenste 
gaten van de containerhoekbeslagen en daarmede vergrendeld 
kunnen worden. Het containerjuk wordt gehesen met walkranen, 
scheepsportaalkranen of met laadbomen. Figuur 9 laat een con
tainerjuk zien dat aan de scheepsportaalkraan hangt.

CONTAINER SYSTEMEN

Containercellen in het ruim
De individuele containercel wordt gevormd door vier verticale 

leirails, één in iedere hoek van de containerstapel, van de luik- 
hoofdcoaming tot aan de tanktop. Deze leirails worden meestal 
van hoekprofiel gemaakt, maar kunnen ook uit T-balken of ge
laste constructies bestaan. Ze worden gesteund door het schot 
of door de constructie wleke de cellengroepen scheidt en zijn 
daaraan bevestigd met mannetjes op korte onderlinge afstand. 
De leirails hebben drie met elkaar in verband staande functies:
(a) het brengen van de containers in hun stuwpositie, zelfs 
wanneer het schip slagzij heeft of wanneer de kraan niet exact 
boven de cel gecentreerd staat, (b) om iedere container binnen

Fig. 10. Opengewerkte tekening van een container-luikhoofd, pontonluik, 
op het luik geplaatste containers en een containerjuk dat een container 
plaatst. Het afgebeelde containerjuk is een zelfinstellend type, hangend 
aan een enkele laadbaak. Vaste container-centreerfittings ziet men op het 
luik. Vaste luik-centreerfittings zijn op de coamings bevestigd. De container- 
leirails welke boven de coaming uitsteken centreren de containers en ver

eisen geen hulpstukken op de coamings.

de voorgeschreven tolerantie te plaatsen op die daaronder, zo
dat de gesuperponeerde belastingen op de containers daaronder 
hun ontwerpexcentriciteit niet te boven gaan, (c) het houden 
van de containers in hun opgestapelde positie en de horizontale 
krachten op te nemen welke de containers op ze uitoefenen als 
gevolg van de bewegingen van het schip op zee.

De leirails kunnen evenwijdig lopen of iets taps naar de 
bodem van de cel. De tapsheid wordt toegepast om de onderste 
container welke het zwaarst is belast de geringste excentrische 
belasting te geven. De spelingen tussen de leirails en de container- 
hoeken zijn kleiner op de bodem van een tapse cel maar mogen 
bovenaan groter zijn dan die van een cel met evenwijdige leirails. 
De spelingen tussen de containers en de leirails zijn afhankelijk 
van het ontwerp van de container. Een discussie over tapse cel- 
leirails kan men vinden in Bibl. 10 en 11.

De leirailspelingen mogen noch te groot, noch te klein zijn. 
Een te grote speling veroorzaakt vastlopen, wanneer het con- 
tainerontwerp dit ook toelaat, van de container in  de leirails. 
Een te kleine speling veroorzaakt moeilijkheden bij het laten 
zakken van de container in het boveneind van de rail en kan 
vastlopen veroorzaken door ongelijke thermische uitzetting of 
door werking in het schip. Ervaringen en beproevingen 
hebben aangetoond dat met een speling van 13 mm rondom 
de containers geen neiging tot vastlopen hebben wanneer ze in de 
kraan hangen. Mits de helling van de container of de slagzij van 
het schip beneden 5 a 6 graden blijft. De standaard ASA con
tainers staan een speling van 13 mm aan beide zijden toe, en 
19 mm aan ieder eind.

Het ondereind van de leirail eindigt op de tanktop of het dek 
dat de bodem van de cel vormt, en is daarop vastgelast. Het 
bevestigingspunt is versterkt met een verdikkingsplaat of in
gelaste dikke plaat om de geconcentreerde belasting van de cel 
overgebracht door de containerhoeken te verdelen. Behalve de



Fig. 11. Scharnierende voor-centreerstukken op de luikcoamings. Het 
scharnierende type (a) maakt de coaming vrij voor vouwluiken. Het type (h) 
scharniert v r ij van de pontonluikoplegging en de vaste delen centreren het

pontonluik zelf.

celiengroep is gelost en geladen. De nauwkeurigheid wordt niet 
beïnvloed door het bewegen van het schip aan haar landvasten.

De dwarsscheepse instelling kan automatisch zijn met een 
correctie voor de slagzij, of een correctie op het oog. De eerst
genoemde is in de praktijk niet erg succesvol gebleken. H et 
laatste wordt vergemakkelijkt door het installeren van een wijzer 
op de dwarsscheeps rijdende loopkat, welke, wanneer hij gelijk
staat met een merkstreep op de rijbrug, de container boven de 
gekozen cel heeft gebracht. D it is op enkele centimeters nauw
keurig. Wanneer het schip slagzij heeft, kunnen hulpmerken 
de kraandrijver helpen een correctie aan te brengen. M aar wan
neer het schip van slagzij verandert na het richten ten gevolge 
van de beweging van een andere belaste kraan, kan het 48, 29, 
19 of 10 cm uit de lijn raken bij een slagzij verandering van 
5, 3, 2, resp. 1 graad. D it is gebaseerd op een slingerlengte 
van 5 y2 m, kenmerkend voor een scheepsbrugkraan met een 
hoogte geschikt voor het twee hoog laden van containers aan dek.

De nauwkeurigheid van een walkraan wordt beïnvloed door 
het langs- en dwarsscheeps bewegen van het schip, evenals 
door het hellen. De container hangt gewoonlijk aan een langere 
slinger en de nauwkeurigheid wordt ook sterk verminderd door 
de grotere invloed van de wind.

De kop van een conventionele scheepslaadboom kan in drie 
dimensies bewegen, zonder dat men hulppunten heeft om bij het 
richten te helpen, de eraan hangende container is het eind van 
een lange slinger.

Om te resumeren; centreerinrichtimgen spelen een belang
rijke rol bij het snel laden van de container in het schip. De 
centrering is altijd gevoelig voor kleine scheepsbewegingen, maai
de centrering in langssoheepse richting is minder belangrijk wan
neer dekkranen worden gebruikt. Over het algemeen is een mi
nimum van ca. 13 cm centreernauwkeurigheid vereist in langs- 
en dwarsriohting aan beide zijden en einden van de containercel. 
Dit is gemakkelijk in de langssoheepse richting te bereiken waar

dubbelplaten of ingelaste platen in iedere hoek, past men ook 
nog ste lp laten  toe, overeenkomend met de „voetafdrukken” van 
de containerhoekbeslagen om de onderste container een goede 
vlakke vierpuntsoplegging te geven en in geval van uitsteeksels 
onder de bodem van de container deze van de tanktop vrij 
te houden. Wanneer containerbodems geen uitsteeksels hebben, 
kan de verdikkingsplaat of ingelaste plaat voldoende zijn om 
de container vlak te ztten.

Aan h e t  boveneind waaien de leirails over ongeveer een voet 
van hun lengte uit, zowel in dwars- als in lamgsrichting 
om een zoek-effect te geven voor de containers welke de cel in 
komen. D e  uitwaaiende einden van de rails kunnen voorbij de 
coaming e n  buiten de opening steken, zoals figuur 10 weer
geeft, in w e lk  geval de luiken over de uitstekende einden heen 
moeten v a llen  en geen lage constructied'elen direct boven de 
leirails m o g en  hebben. Ook kunnen de uitwaaiende einden gelijk 
met de coam ing eindigen en de coamings worden voorzien met 
geleidingen welke de container voorcentreren voordat ze in het 
centreerde e l van de leirails komen. Deze voorcentrerende be
slagen op d e  coaming moeten kunnen wegschamieren of geheel 
wegneem baar zijn, om het aanslagoppervlak bovenop de coaming 
vrij te m ak e n  voor het plaatsen van de luiken. Zulke hulpstukken 
zijn in f ig u u r  11 te zien.

Het centrerend vermogen van de cel-leirails of coaming- 
beslagen b epaalt in hoge mate de snelheid waarmee de containers 
geladen k u nnen  worden, met of zonder hulp met de hand.

De k e u ze  van dit centrerend vermogen, gemeten in centi
meters, w o rd t uit ervaring bepaald en is ook afhankelijk van 
het soort k raan  waarmee de containers behandeld worden. Wat 
dit betreft is een portaalkraan aan boord het nauwkeurigst bij 
het positioneren van de container zowel in zijn langs- als dwars
scheepse positie. De söheeps-brugkraan geeft de kortste slinger
lengte v a n  de gehesen last. Hij kan nauwkeurig langsscheeps 
gecentreerd worden ten opzichte van het luikhoofd, op zijn 
dekrails e n  hoeft niet verplaatst te worden totdat een complete

Fig. 12. Twee verstelbare voor-centreerinrichtingen welke 
toelaten aangrenzende containercellen dichter bij elkaar te 

zetten.



ook voldoende ruimte is op de luikeindcoamings. In de dwars- 
richting echter, beïnvloedt de vereiste 26 cm tussen de cellen de 
breedte van het luik en kan resulteren in een toename van de 
scheepsbreedte of bij een bestaand schip het verlies van een 
cel per groep. Figuur 12 toont twee hulpstukken, de eerste een 
gepatenteerde omzetarm constructie, de ander een verschuifbaar 
hulpstuk welke de containers centreren voordat ze de cel in 
komen en toelaten dat de cellen dichter bij elkaar geplaatst 
worden. Het eerste hulpstuk vereist toegankelijkheid van ieder 
eind van elke cel, terwijl het laatste slechts toegankelijkheid tot 
de zijden van de buitenste cellen nodig maakt. Een derde methode 
is om de container opzettelijk tegen de dwarsscheepse leistukken 
te laten leunen, aan een kant van een cellengroep welke slechts uit 
twee cellen bestaat. Zoals het grootspant van schip V  weergeeft 
liggen de aangrenzende cellen dicht bij elkaar, ca. 10 cm en er 
is voldoende ruimte bij de zijcoamings en de middendrager om 
13 cm of meer voor de centreerstukken te verkrijgen.

De luiken
De luiken op het bovendek welke een cellengroep of onder

groep bedekken, zijn meestal van het uithijsbare pontontype. 
Pontonluiken hebben het voordeel dat zij geen dekruimte 
beslaan wanneer ze uitgenomen zijn, omdat ze geplaatst worden 
op de luiken of de deklastcontainers van een nabijliggend luik, 
dat op dat moment niet geladen of gelost wordt. H et uitlichten 
en verplaatsen van het pontonluik wordt snel verricht door de 
scheeps- of wal-containerkraan. Hiertoe heeft ieder luik hijs
beslagen, gelijk aan die van de containers.

Bij het toepassen van pontonluiken worden ook centreer- 
inrichtingen gebruikt op de coamings, om de luiken op hun 
plaats te geleiden. Dit kunnen aparte hulpstukken zijn zoals in 
figuur 10, of een deel van de containercentreer-hulpstukken 
wordt gebruikt als in figuur l l(b ) . De schepen XV III, XX I en 
X X II hebben hydraulisch bediende vouwluiken. Wanneer rol- 
of vouwluiken worden toegepast, moeten de coamings vrij zijn 
voor het passeren van de luiken en alle containercentreerin- 
richtingen boven de coaming moeten wegschamierbaar zijn als in 
afb. 11 (a). De luiken op de bovendekken dienen te voldoen aan 
de normale classificatie-eisen en bovendien wanneer er con
tainers als deklast op vervoerd worden, moeten ze de gecon
centreerde belastingen kunnen weerstaan welke de container- 
hoeken op ze uitoefenen. Het is het gemakkelijkst de dek- 
containers in groepen met dezelfde langsscheepse opstelling neer 
te zetten als de containers onder dek. Op deze manier, zie figuur 
10, komen de dekcontainerhoeken vlakbij de luikeinden en de 
geconcentreerde belasting wordt via de randen van de luiken 
doorgegeven naar de coaming of de constructie daaronder, zon
der grote buigende momenten in de luiken te veroorzaken. 
Daarom worden de luikranden en het deel van het luik- 
oppervlak waarop de containers staan van zwaardere plaat ( ±  
16 mm) gemaakt dan de rest van het luik. Bovendien wordt 
een zware dwarsbalk in de einden aangebracht, in lijn met de 
containerhoeken om de belasting te verdelen. W aar vaste uit
waaiende containerleirails boven de coaming uitsteken moeten 
deze dwarsbalken teruggezet worden en zware ondiepe opvang- 
stukken onder de containerhoeken gemaakt worden.

Lange luikdeksels over containercellen met een lengte van 30, 
35 en 40 voet moeten voldoende sterk ontworpen zijn om een 
overmatige doorbuiging te voorkomen wanneer ze aan hun einden 
van de coaming af gehesen worden.

Containers worden ook vaak naast de luikhoofden vervoerd. 
Wanneer deze volledig buiten het luik blijven worden ze op dek- 
fundaties neergezet maar, wanneer ze ook over het luik heen 
steken, worden ze op het dek gesteund d.m.v. een stut even hoog 
als het luikdeksel.

De luiken hebben containercentreerfittings bij de hoekpunten 
van iedere container welke erop geplaatst wordt. Deze fittings 
kunnen van verschillende aard zijn: Vaste hoekfittings als in

(a)

Removable centering 
guide for deck or 
hatch cover - stowed 
containers - with 
locking device

Deck or Hatch 
Cover Slot

(b)
Fixed corner 
guides for deck 
or hatch cover - 
stowed containers

Fig. 13. Centreerfittings op de luiken o f het dek, voor het centreren en 
vastzetten van de onderste containerlaag aan dek. Het type (a) is wegneem- 
baar en vergrendelt de container op zijn plaats. Die in (b) getoond zijn 
vast en beletten alleen maar langs- en dwarsscheepse bewegingen van de 
container. Onder (c) en (d) ziet men piramide centreerfittings, beide vast op
gesteld. Type (d) vergrendelt de container en kan alleen of in combinatie 

met vaste fittings als(b) worden toegepast.

figuur 10 en 13(b), wegneembare als in figuur 13(a) en vaste 
piramidepunten zoals in figuur 13(c) welke in de onderste gaten 
van de container-benedenhoek-beslagen passen. Zij alle dienen 
niet alleen om de containers te centreren, maar voorkomen ook 
horizontaal verschuiven ten gevolge van de scheepsbewegingen. 
De piramidepunten kunnen ook van een draaiend type zijn 
welke de containers op hun plaats vergrendelen, de hoekfittings 
kunnen uitgerust zijn met grendelstangen voor hetzelfde doel, 
zie respectievelijk figuur 13(d) en (a).

Dekcontainers en sjorsystemen
Containers kunnen een, twee, drie of zelfs vierhoog op de 

dekken of luiken opgestapeld worden. De eerste beperkende 
factor voor het aantal lagen is de stabiliteit van het schip en 
de tweede een voldoend middel om de containers op hun plaats 
vast te zetten of te sjorren om verschuiven en omvallen ten 
gevolge van de scheepsbewegingen te voorkomen, bovendien ook 
om overmatig schranken van de containers te vermijden, vooral 
die van de onderste laag.

De schepen III en XIV dragen containers vierhoog, echter 
alleen maar wanneer de bovenlaag uit lege containers bestaat en 
er een zware stortlading in de ruimen vervoerd wordt. Schip 
XVIII heeft alleen drie lagen wanneer de derde laag leeg is.

Dekcontainers worden op drie verschillende manieren opge
stapeld en vastgesjord. De eerste past een stijve cellenstructuur 
toe welke boven dek wordt opgebouwd. De meer conventionele 
methode voor het aan dek vastzetten van containers is een 
systeem met staaldraadsjorrings en verbindingsstukken zoals in



Fig. 14. Foto van het s.s. Tonsina, een Libertyschip verbouwd voor het 
vervoeren van containers aan dek in vast opgestelde cel-leirails. De con

tainers zijn met hun lengte dwarsscheeps geplaatst.

figuur 15. De derde methode past stijve frames en steunen toe, 
welke wegneembaar zijn.

De bovendekse stijve celstructuur als getoond in figuur 14, 
een foto van schip VIII, is analoog aan de onderdekse cel
structuur gebouwd, behalve dan dat zij zichzelf steunt door 
middel van kruisverbanden en stutten. Alle containers moeten 
boven deze constructie uit gehesen worden, maar sjorsystemen 
welke heel wat werk met zich meebrengen zijn geëlimineerd.

Bij staaldraadsjorsystemen wordt een grote variëteit aan fit
tings en ijzerwerk toegepast, waarvan er enkele in figuur 15 zijn 
aangeduid. Wanneer één laag containers aan dek vervoerd wordt, 
wordt de container in horizontale richting tegengehouden door 
de hoekcentreerfittings op de luiken of het dek als in figuur 13. 
Bovendien wordt de container verticaal gesjord, om kantelen of 
draaien te voorkomen, door middel van diagonale of verticale 
draadsjorrings of nog eenvoudiger door vergrendelingen in de 
hoekcentreerfittings als in figuur 13(a) en (d). Wanneer twee of 
meer lagen vervoerd worden, worden de bovenlagen door dub
bele hoekverbindingsstukken in horizontale richting vastgehou
den, welke in de bovengaten van de hoekbeslagen van de onder- 
containers en in de benedengaten van die van de bovencontainers 
worden gestoken. Zij kunnen van het vergrendelende type zijn, 
analoog aan figuur 13(d) welke de bovenlaag aan de onderlaag 
vastzetten of eenvoudige types zoals in 13(c). De dubbele fit
tings van aangrenzende stapels kunnen ook aan elkaar verbonden 
worden door instelbare draadstangen als in figuur 16. Een der
gelijk systeem dat afzonderlijke hoe'kverbindingfittings en dwars
verbindingen gebruikt is afgebeeld in figuur 17. De dwarsver
bindingen vormen aangrenzende stapels tot een blok.

De blokken of individuele stapels worden dan aan het dek 
of de luikcoaming gesjord met verticale of diagonale draden, 
afhankelijk van de mate waarmee de container de schraiik- 
krachten kan opnemen welke door de scheepsbewegingen worden 
veroorzaakt. De draadsjorring bestaat uit een haak of fitting, 
welke grijpt in een van de gaten van het container-hoekbeslag,
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Fig. 16. Dubbele containerhoek-verbindings- 
fittings met dwarsverbinding. Deze fittings zijn 

niet van het ASA type.

een spangereedschap zoals een wantschroef en een snelwerkend 
losgooi-apparaat zoals een sliphaak, het spangereedschap kan 
met de sliphaak gecombineerd worden. De spanningen in  de 
draadsjorrings moeten in een blok of stapel containers uit
gebalanceerd worden om door de sjorrings veroorzaakte schrank- 
krachten op de containers te voorkomen.

De sjorinrichtingen voor enkele lagen getoond in figuur 15(c) 
en (d) voorkomen het schranken, maar maken toegankelijkheid 
tot de bovenkant van de containers noodzakelijk en (c) is een 
nogal ingewikkelde inrichting. De systemen (a), (b) en (e) zijn 
eenvoudiger, maar (b en (e) houden het opwippen in de door 
pijlen aangeduide richtingen niet tegen. Wanneer de scheeps
bewegingen sterk genoeg zijn kan opwippen optreden, m aar 
omvallen wordt voorkomen door een aangrenzende container.

X
Fig. 15. Verschillende sjorinrichtingen voor containers aan dek.

Fig. 17. Hoekverbindings-fittings, welke pas
sen bij de ASA standaard containers. Het boven
ste hulpstuk is een verticale hoekverbinding, het 
onderste een instelbare horizontale verbindings- 

of brugfitting.

E r kan echter enige schade aan de containers of hun inhoud 
ontstaan, zodat zulke inrichtingen vermeden moeten worden wan
neer er enige kans bestaat dat de dynamische krachten groot 
genoeg zijn om opwippen te veroorzaken. Dergelijke voorzorgs
maatregelen moeten ook bij inrichting (g) genomen worden met 
een stapel van twee hoog.

De sjorinrichtingen voor drie lagen zijn analoog aan die voor 
twee, behalve dan dat het sjormateriaal zwaarder moet zijn, 
met kleinere hoeken t.o.v. de horizontaal of uit meer parten moet 
bestaan. Het systeem in figuur 15(h) getoond, wordt gebruikt 
bij lagen van drie of vier, maar de daar gebruikte containers 
hebben een veel grotere schrankweerstand door het toepassen 
van deuren welke in elkaar grijpen wanneer ze sluiten. Sjor
inrichtingen voor stapels van drie of meer kunnen ingewikkeld, 
zwaar en moeilijk te behandelen worden en vereisen toeganke
lijkheid tot minstens de bodem van de derde laag welke m inim aal 
5 m boven dek ligt. Deze moeilijkheden hebben geleid to t de 
ontwikkeling van de derde sjormethode met stijve frames en 
schoren.



In dit gepatenteerde systeem steken steunen of torens boven 
dek uit in de zij van het schip tussen de containergroepen en 
worden naar binnenboord gesteund tussen de containerstapels. 
Nadat de eerste laag containers op de luiken is gezet op een 
conventionele wijze, wordt een rechthoekig frame met piramide- 
fittings aan boven- en onderzijde bovenop de eerste laag gezet. 
De piramidefittings van het frame grijpen in de bovenhoek
beslagen van de onderlaag en grote zelfcentrerende pennen aan 
de buitenhoeken van het frame vallen in openingen van de 
steunen voor en achter de stapel aan één zijde van het schip. 
De tweede laag wordt daarna op de piramidefittings van het 
frame gezet, en het proces wordt herhaald totdat de derde laag 
is geplaatst. De piramidefittings, bovenop het tweede frame, ver
grendelen de derde laag aan het frame. De frames reiken van 
de zij tot hart schip en zijn daar niet met elkaar verbonden. 
De frames worden door de containerkraan gehesen.

Sjorsystemen welke niet van de schrankstijfheid van de con
tainer afhankelijk zijn, zijn zo ontworpen dat de draadsjorrings 
de horizontale component van de krachtenresultante opnemen 
welke op ieder willekeurig ogenblik van de scheepsbewegingen 
optreedt. De belangrijkste optredende kracht is de zwaartekracht, 
welke altijd naar beneden gericht is en loodrecht op het water
oppervlak staat. De tangentiale kracht ten gevolge van het slin
geren is maximaal bij de grootste amplitude van de slingering 
en is het grootst in die containers welke het verst van de slingeras 
gelegen zijn. De stampkracht is het grootst bij de maximum 
stamp-amplitude en meestal bij de boeg sterker dan in het ach
terschip. De dompkracht is het grootst bij maximum amplitude, 
maar is over het gehele schip gelijk. De ongunstigst mogelijke 
veronderstelling die men kan maken bij deze complexe com
binatie van bewegingen is dat alle maxima tegelijk kunnen op
treden op iedere willekeurige plaats in het schip. H et ontwerp 
van de sjormiddelcn en van de containers zelf hangt dan ook 
in sterke mate af van het oordeel van de ontwerper.

De maximale waarden van de dynamische krachten ten ge
volge van slingeren en stampen kunnen uit de volgende for
mules berekend worden (Bibl. 14):

0,0214 W  6

ff =

J2

0,0214 W 0 y  
T 2

en V ■■

(*2 +  y2)*

0,0214 W 0  x

waarin:

Slingerend Stampend
0  =  30 0 6 0
T  =  13 sec. 8 sec.

x =  36 ft 300 ft (voor)
100 ft (midscheeps)

y =  45 ft

Mlc(S»hi|S>S
J3fkb̂ <ave DcgsTivc

F =  tangentiale slinger- of stampkracht, in lb.
ff =  horizontale component in lb, verwaarloosd bij het stampen 

omdat deze daar relatief klein is.
V  =  verticale component in lb.
W  =  gewicht van de container plus inhoud.
0  =  maximale slinger- of stamphoek in een richting vanuit de 

neutrale stand in graden.
T  =  complete slingerperiode of stampperiode in sec. 
x =  afstand van container tot hart schip, of voor of achter de 

stamp-as.
y  =  afstand van de container boven of onder de slinger- of 

stamp-as.
Fig. 18 toont diagrammen van resultantes wanneer aangenomen 
wordt dat de dompkracht 0,1W is en de andere waarden zijn als 
in tabel 2.

Tabel 2

Fig. 18. Diagram van dc maximale krachten welke op een container wer
ken tijdens zeegang.

Dit zijn de gewoonlijk aangenomen waarden voor de scheeps
bewegingen, voor het ontwerp van onafhankelijke scheepscon- 
structies. De geometrische waarden zijn benaderingen voor een 
schip van ongeveer 600 ft lengte tussen de loodlijnen, 90 ft 
breed, holte 52 ft en 30 ft diepgang. De aangenomen y 
waarde zou de derde laag op een schip van deze holte kunnen 
voorstellen of de tweede laag op een schip met een holte van 
60 ft.

De stamp- en dompbewegingen in figuur 18 worden ver
ondersteld zich in het verticale vlak door hart schip af te spelen 
en hun krachten doen daarom niet mee aan de horizontale 
component van de totale kracht, alleen de statische en de slinger- 
krachten doen dat en vandaar dat de horizontale component 
constant is over het gehele schip. Wanneer stampen en dornpen 
loodrecht op het wateroppervlak verondersteld worden, wordt 
de horizontale component groter.

Of alle krachten op hetzelfde moment in dezelfde richting 
kunnen werken of niet, is een controversiële kwestie, maar het 
punt dat men duidelijk wil maken is, dat de resultante gericht 
kan zijn door de bodem van de container, door haar buitenste 
benedenhoek of nog daarboven. Wanneer het laatste het geval 
is, bestaat er een kantelend moment en de plaats en richting 
van de diagonale sjorring moet een gelijk en tegengesteld mo
ment kunnen opleveren. Figuur 18 is de beschouwing van een 
individuele container. Een stapel van twee hoog zal haar kantel- 
punt bij kleinere heUingshoeken bereiken. De bovenste buiten
co rutainers van de blokken getoond in figuur 15(g) zouden kan
telen als ze niet door de verticale sjorrings werden tegengehouden.

Langsscheepse sjorrings worden niet toegepast omdat de 
krachten in deze richting door het stampen betrekkelijk klein 
zijn en de container in deze richting tegen verschuiven wordt 
vastgehouden en meer dan voldoende schranksterkte in langs- 
richting heeft.

(W ordt vervolgd)
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Figuur 1

Het Nederlandsch Scheepsbouwkundig 
Proefstation beschikt sinds juni 1965 over 
een elektronisch bestuurde tekenmachine. 
Deze machine bestaat uit een tekentafel 
met netto afmetingen van 2 X 2,6 m, ge
maakt in Duitsland (Aristowerke Ham
burg) en een besturingsmechanisme van 
Noors fabrikaat (Kongsberg Vaapenfa- 
brik).

De gegevens van de te tekenen figuur 
worden in code beschreven en op een 
ponsband vastgelegd. Met behulp van deze 
gegevens wordt de tekenpen langs de voor
geschreven baan gestuurd, waardoor deze 
een continue kromme tekent. Deze krom
me kan opgebouwd zijn uit lijn-, cirkel
en paraboolsegmenten.

Hoewel het in principe mogelijk is elke 
kromme op te bouwen uit de genoemde 
lijnsoorten is dit een proces dat in de 
meeste gevallen zonder computer be
zwaarlijk uitgevoerd kan worden.

De ponsband, waarop de te tekenen 
kromme is gespecificeerd, wordt in het al
gemeen dan ook vervaardigd door een 
computer.

Fig. 1 laat de pen van de tekenmachine 
zien tijdens het tekenen van een bouw- 
spantenraam.

De tekeningen kunnen worden gemaakt 
op materiaal met een dikte <j 5 mm met 
ballpoint in één lijndikte van ca. 0,1 mm 
of met inkt in lijndikten variërend van no
minaal 0,1 tot 0,6 mm.

Als schaal van de tekeningen kan ge
kozen worden 1 : 2,5, 1 : 5, 1 : 10, 1 : 20, 
1 : 40, 1 : 80.

Belangrijk is dat het tekenmateriaal 
voldoende krimpvast is. Dit is vooral een 
probleem bij het tekenen van diagrammen, 
daar voldoende krimpvast transparant 
grafiekenpapier zeer kostbaar is.

Als de ponsband door de computer 
gemaakt wordt kan deze moeilijkheid 
worden ondervangen door het papier op 
te spannen en na enige uren de afwijkin
gen van de hoekpunten van het diagram 
t.o.v. een op de tekentafel getekende 
rechthoek in te voeren waaruit schaal- 
factoren voor het omrekenen van de be
rekende maten naar de papiermaten be
paald kunnen worden. Het diagram wordt 
dan direct daarna getekend.

De nauwkeurigheid van de tekentafel 
bedraagt 0,1 mm bij een maximale teken
snelheid van 2,5 cm per sec.

Uitgaande van door de computer ge
maakte berekeningen kunnen op het 
ogenblik de volgende tekeningen worden 
gemaakt:
1. Carènediagram

In dit diagram kunnen alle resultaten, 
welke door de computer berekend zijn, 
getekend worden op transparant grafie
kenpapier.

*) De computerprogramma’s voor de projec
ten die in deze publikatie worden besproken, zijn 
ontwikkeld door diverse medewerkers van het 
Rekencentrum van het N.S.K

Een voorbeeld van een carènediagram, 
berekend door de computer en daarna, 
inclusief de aanduidingen bij de krommen 
en de tabel, getekend door de tekenma
chine op blanco transparant papier is ge
geven in fig. 2. Indien gewenst, kunnen 
krommen worden weggelaten uit het dia
gram. Voor normaal gebruik wordt op 
grafiekenpapier getekend.

De werkelijke afmetingen van het dia
gram zijn 1 m X 0,5 m met daarnaast een 
tabel met verklaring der afkortingen en 
door de computer berekende schaalfac- 
toren van de krommen.

2. Stabiliteitsdiagram
Dit wordt eveneens getekend op trans

parant grafiekenpapier. De door de com
puter berekende waarden van N K  sin yj in 
meters voor de gevraagde hellingshoeken

worden getekend als functie van het dépla
cement in m 3. Indien de waarde van GK  
wordt opgegeven aan de computer wordt 
N G  sin cp in plaats van N K  sin cp ge
tekend.

Verder kunnen in dit diagram de krom
men worden getekend, die de y-waarden 
aangeven bij de gevraagde hellingshoeken, 
als functie van het déplacement. Onder y 
wordt verstaan de afstand in meters tussen 
het snijpunt van de hellende waterlijn met 
het ls vlak en het kielpunt, beide op het 
grootspant. Deze krommen kunnen indien 
gewenst worden weggelaten uit het dia
gram.

Fig. 3 is een stabiliteitsdiagram, waarin 
alleen de dwarskrommen zijn getekend.

De afmetingen van het diagram zijn 
55 X 60 cm. De schaal waarin getekend is 
staat aangegeven langs de coördinaat- 
assen.



Figuur 
2
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DIEPGANG UIT 6A51SLUN

BENAMING SYMBOOL OVEREEN
MET

UIT

DIEPGANG UIT BASIS IN M 20 BASIS
SPANTOPP IN M2 20 5PT
SPANTMOM IN M3 SPT
VATERLUNOPP IN M2 CPP 100 0
WATERLUNZWPT UIT GRSP IN M z w .50 X
GEMALD VOLUTE IN M3 VOL 500 0
DEPL INCL HUID EN AAW IN ZEEV T W 500 0
IDEM TONS 1014 KG TONS 500 0
LANGSTRAAGHMOM TOV GRSP IN M4 IL 50000 0

LANG5TRAAGHMOM TOV ZWW IN M4 ILZ 50000 0

DWARSTRAAGHflOM IN M4 ID 2000 0
TOENAME VOL PER CM IN ZE-U TON/CM 2-00 X
IDEM PER INCH IN TONS 10H KG ras/" 2.50 X
DRUKKINGSPI UIT GRSP IN M ZW1 .05 X
IDEM INCL AAW ZWV2 X
LANG5MET,ACENTKUM TOT DRPT IN M MLF 20-00 0
DWARSMETACENTRUM TOT DRPT IN M MDF .50 0
DRPT TOT BASIS IN M FK .20 0
oyARsrera c e n t r w  tot basis in m r«c .50 0

MOM VOOR 1CM TRIM IN ZEEW ÏN MTON 1CMTR 20 0

IDEM VOOR 11NCH TRIM IN MTONS T tr 25 0

BLCKCOEFF DELTA -020 X
VATERLUNCGEFF ALPHA .020 X
¥OLNEIDSCGEFF VAN GROOTSTE SPANT BETHA .020 X
PRISMATISCHE COEFF PHI .020 X

3. Spantenraam
Het spantenraam kan aan de hand van 

de door de computer berekende bouw- 
spantenlijst getekend worden.

In dit spantenraam kunnen worden ge
tekend: de berekende waterlijnen, verti
calen, bouwspanten en dekken.

Behalve de dekken worden alle krom
men voorzien van de nummers die hieraan 
in de bouwspantenlijst zijn toegekend.

Fig. 4 is een gedeelte van een spanten
raam, dat door de tekenmachine werd 
getekend.

4. Huidplaatuitslagen
Een belangrijke toepassing van de te

kenmachine is het tekenen van door de 
computer berekende huidplaatuitslagen. 
De verkregen tekening kan gebruikt wor
den bij brandsnijmachines met optische 
besturing of bij het optisch-afschrijven.

De tekenmachine produceert lijnen 
waarvan het midden de juiste maat aan
geeft. Daar besturingen van brandsnij
machines soms de binnenkant en soms de 
buitenkant van de lijn als juiste maat aan
houden en bovendien ten gevolge van het 
snijden verliezen optreden is de mogelijk
heid aanwezig een correctie op te geven 
waardoor de gesneden plaat voldoet aan 
de juiste maat.

Getekend worden alle met betrekking 
tot een bepaalde plaat door de computer 
berekende krommen met de gegeven num
mers.

Tevens worden per plaat getekend: het
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nummer dat door de opdrachtgever aan 
het betrokken schip is toegekend, het num
mer van de plaat, de afmetingen van de 
kleinste omgeschreven rechthoek en de 
rek boven, midden en onder, in mm die 
nodig is om de plaat in de juiste vorm te 
brengen.

Een voorbeeld van een getekende huid- 
plaatuitslag is gegeven in fig. 5.

5. Tekenen van willekeurige tekeningen
Opdat een willekeurige tekening, welke 

niet direct uit een door de computer uit
gevoerde berekening volgt, door de teken
machine getekend kan worden, moet deze

tekening gecodeerd worden. Dit kost in 
de meeste gevallen veel tijd. Om dit code
ren te vergemakkelijken is op het reken
centrum van het N.S.P., met financiële 
steun van het Nederlands Scheeps-Studie- 
centrum TNO te Delft, een codeertaal ont
wikkeld, die het mogelijk maakt om inge
wikkelde figuren eenvoudig te beschrijven.

De computer rekent deze beschrijving 
om in de code van de tekenmachine.

Deze methode opent de mogelijkheid 
om snel tekeningen van vrangplaten, 
knieën e.d. te maken voor het snijbranden 
door een optisch bestuurde brandsnij- 
machine. Hierdoor wordt tevens veel te

kenwerk, dat nu op de „optaf” tekenka
mer geschiedt gemechaniseerd.

In fig. 6 is een voorbeeld gegeven van 
een tekening, welke in deze codeertaal 
werd beschreven, door de computer ver
taald en door de tekenmachine is ge
tekend.

Voor het gebruik van door ponsband 
gestuurde brandsnijmachines is een co
deertaal onmisbaar. De door de computer 
vervaardigde ponsband kan rechtstreeks 
aan de snijmachine toegevoerd worden, 
waardoor de behoefte aan zeer nauwkeu
rige 1 : 10 tekeningen vervalt. Daar veel 
numeriek gestuurde brandsnijmachines ge
bruik maken van dezelfde besturingseen
heid als de tekenmachine van het N.S.P. 
is het mogelijk eerst het werkstuk op 
kleine schaal te tekenen om de inge
voerde gegevens op juistheid te controleren 
ter voorkoming van materiaalverlies. Wan
neer de tekening goed is, kan dezelfde 
ponsband voor de brandsnijmachine ge
bruikt worden.

De elektronisch bestuurde tekenma
chine heeft verder nog vele toepassings
mogelijkheden o.a. bij het tekenen van 
lijnenplannen, afloopdiagrammen en frais- 
plannen voor het vervaardigen van model
len.

N R +  <3 +  4
a u i t
L  Si 78 *CLOWS L M U *

'  1 . 7  . 0  1 .7

Figuur 5



ELEKTRISCHE KABELS EN 

DE

1. Algemeen
De elektrische installaties aan boord van 

schepen worden steeds omvangrijker, en 
het geïnstalleerde elektrische vermogen 
neemt steeds toe. De verscheidene, onder 
het begrip „automatisering” samengevatte 
rationalisatie-maatregelen zijn in eerste 
instantie door de ontwikkeling van de 
elektrotechniek mogelijk geworden. De 
verbinding van de stroomverbruikers met 
generatoren en schakelborden, en het door
geven van meetwaarden en commando’s 
vereisen een betrouwbaar functionerend 
kabelnet. De grootst mogelijke bedrijfs
zekerheid moet onder alle omstandigheden 
verlangd worden. Tijdens de ontwikkeling 
is gebleken, dat met de bijzonderheden van 
het scheepsbedrijf rekening moet worden 
gehouden door middel van speciale kabel- 
constructies. Zo ontstond het begrip 
„scheepskabel” . Van de bijzondere eisen 
worden hier genoemd:

Ongunstige omstandigheden tijdens de 
aanleg.
Gevaar voor mechanische beschadi
ging tijdens en na de aanleg.
Sterke trillingen.
Corroderende inwerking van zeewater 
en -lucht.
Geen verdergeleiding van brand.
Grote temperatuursverschillen. 
(Tropen, Pool)
Hoge omgevingstemperaturen. 
Laagspanningsnet van geringe uitge
strektheid'.
Het internationale aspect van de 
scheepsbouw.
Goedkeuring door classificatiemaat- 
schappijen.

2. Terugblik
De voorwaarden werden in sterke mate 

vervuld door de „Marine Kabel” MK, 
welke lange tijd is toegepast. 

Samenstelling:
Geleider(s): koper vertind;
Isolatie: natuurrubber; 
Gemeenschappelijke aderomhulling: 
plastisch vulmengsel;
Mantel: lood;
Omvlechting: blauw gelakte staaldraad.

De nadelen van deze kabel waren: Een 
slechte bestendigheid tegen veroudering 
van de natuurrubber-isolatie, een groot 
gewicht door de loodmantel en een slechte 
corrosiebestendigheid van de staaldraad- 
omvlechting.

Door de vervanging van natuur- door 
butylrubber ontstond het type MKH. Het 
nadeel van de slechte verouderingsbesten- 
digheid was zo ondervangen, de andere 
bleven echter. Het vervangen van de

* Overgenomen uit „Hansa” nr. 4, 1967.
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buitenste staaldraadomvlechting door een 
PVC-mantel bij het type MKHOY bracht 
weliswaar een verbetering in de corrosie- 
bescherming en verwerkbaarheid, m aar de 
loodmantel met zijn grote gewicht en zijn 
neiging tot interkristallijne corrosie door 
trillingen bleef.

3. MGCG- en FMGCG-kabel
De scheepsbouw kreeg pas met de kabels 

zonder loodmantel types tot haar beschik
king welke goed beantwoordden aan alle 
eisen.

De sterkstroomkabel MGCG (fig. 1), 
volgens DIN 89158 voor een nominale 
spanning van 1000 V (geleider t.o.v. ge
leider 1000 V, geleider t.o.v. aarde 660 V), 
heeft de volgende samenstelling: 

Geleider(s): koper vertind;
Isolatie: butylrubber; 
Gemeenschappelijke aderomhulling: 
plastisch of elastisch vulmengsel; 
Omvlechting: blank koper; 
Buitenmantel: grijs polychloropreen- 
rubber.

Figuur 1

De letters van de codering karakterise
ren de primaire samenstelling: M =  Marine 
(Scheeps-), G =  Gummi (Rubberisolatie), 
C =  Afscherming, G =  Gummi (Rubber- 
mantel).

De kabel voor afstandmeetapparatuur 
FMGCG volgens DIN 89159 voor een 
netspanning van 250 V heeft in principe 
dezelfde opbouw als de MGCG. De vier 
aders met een doorsnede van 0,75 mm2 
zijn stervormig gewikkeld.

De loodkabel is door deze constructies 
vrijwel geheel verdrongen.

Hieronder zullen de afzonderlijke ele
menten aan de hand van de MGCG-kabel 
wat uitvoeriger bekeken worden, rekening 
houdend met hun bijdrage asm het ver
vullen van de eisen aan een scheepskabel 
gesteld.

De geleiders
De geleider bestaat uit elektrolytisch 

koper met een soortelijke weerstand van 
17,24 Q mm2/km . Het toegepaste aantal 
draden ter verkrijging van de vereiste 
doorsnede is groter dan bij kabels voor 
landinstallaties. Men verkrijgt daarmee 
een betere buigzaamheid, wat gunstig is bij

door

Dipl. Ing. H A N S  S C H A D LICH
H annover

het installeren. Bovendien is de beveiliging 
tegen kabelbreuk door trillingen verhoogd. 
Kabels met massieve aders, zoals bij land- 
kabels tot 16 mm2 gebruikelijk is, worden 
aan boord slechts met een doorsnede van 
l 1/ 2 mm2 toegepast in stroomkringen 
voor verlichting en verwarming. Het ge
vaar van kabelbreuk is anders te groot, 
vooral bij de aansluitingen.

Aluminium wordt niet toegepast, hoe
wel het tegemoet zou komen aan de eis 
van gewichtsvermindering. Men heeft het 
corrosieprobleem niet in de hand, en 
bovendien zou het ook in ongewenste 
vergroting van de kabeldiameters resulte
ren.

Isolatie
Op de geleider na is de isolatie het 

belangrijkste element in de kabel. Het 
moet zijn goede elektrische eigenschappen 
langdurig bij de meest verschillende om
standigheden in de omgeving behouden: 
doorslagvastheid, isolatieweerstand, di- 
elektrische constante, verliesfactor.

Van de beide grote groepen isolatie- 
stoffen die in de kabelfabricage worden 
toegepast, de thermoplasten en de elasto
meren, moet men juist bij scheepskabel 
de voorkeur aan een elastomeer geven.

De thermoplasten hebben het grote 
nadeel dat ze week worden bij stijgende 
temperatuur. Bij de in schepen voor
komende hoge omgevingstemperaturen 
bestaat dan het gevaar van een verplaat
sing van de geleider, wat dan tot door
drukken en dus tot doorslag kan leiden. 
Ook bij overbelasting en kortsluiting werkt 
het gedrag van thermoplasten ongunstig. 
Voor polyvinylchlorid'e (PVC) komt er 
dan nog bij dat het bij lage temperaturen 
hard en zeer bros wordt.

Het bij de MGCG toegepaste butyl
rubber heeft als isoleerstof toegepast in 
boordnetten zeer goede eigenschappen bij 
hoge temperaturen en blijft bij zeer lage 
temperaturen nog elastisch. Nadelig is de 
iets geringere mechanische sterkte, welke 
een wat grotere wanddikte vereist. De 
daardoor veroorzaakte toename van de 
diameter is echter zo gering, dat de ge
noemde voordelen de overhand hebben.

Van een goed isolatiemateriaal wordt 
verwacht, dat het langdurig zijn eigen
schappen behoudt en dus maar langzaam 
veroudert. De veroudering hangt zeer sterk 
van de temperatuur af. Om een langdurige 
bedrijfszekerheid te verkrijgen, zijn door 
de nationale en internationale instellingen 
voor de verscheidene isolatiematerialen 
maximale bedrijfstemperaturen vastgelegd, 
welke niet mogen worden overschreden. 
Voor natuurrubber is 60 0 C en voor butyl
rubber 80 °C als maximale blijvende be- 
drijfstemperatuur toegelaten.



Dat een hogere warmteklasse van de 
isolatie bij gelijke omgevingstemperaturen 
hogere stroombelastingen mogelijk maakt, 
ligt voor de hand. Later wordt ingegaan 
op de daaruit voortvloeiende gewichts
besparingen.

In het voorschrift VDE 0304/7.59, 
„Leiddraden voor de beproeving ter be
oordeling van het thermische gedrag van 
vaste isolatiestoffen” Deel 2 „De bepaling 
van het gedrag van isolatiematerialen na 
een langdurige verhitting” is een methode 
aangegeven waarmee door niet te lang
durige proeven met verhoogde veroude- 
rings-temperaturen de levensduur en maxi
male bedrijfstemperatuur van isolatiestof
fen bepaald kunnen worden. Men ging er 
van uit, dat een isolatiemateriaal tot een 
bepaalde grenstemperatuur als bruikbaar 
te beschouwen is, wanneer deze een be
paalde tijd doorstaan wordt zonder door 
vermindering van de, voor de toepassing 
belangrijke eigenschappen, de bedrijfs
zekerheid van het onderdeel in gevaar te 
brengen. Als uniforme vergelijkingstijd 
is 25.000 uur aangenomen (ongeveer 35 
maanden), waaruit voor het beproefde 
onderdeel met verscheidene basisgegevens 
als lagere omgevingstemperatuur, gedeel
telijke belasting, of stilstandstijd, de ware 
levensduur als veelvoud daarvan te her
leiden is. Op bijzonderheden van deze 
interessante beproevingsmethode kan hier 
helaas niet verder worden ingegaan.

Na 35 maanden gaf het onderzoek een 
temperatuur-grenswaarde van 55 °C voor 
natuur- en 107 °C voor butylrubber (fig. 2). 
Als grenswaarde voor de eigenschappen 
werd een trekvastheid van 25 kp/cm 2 
aangenomen. De kromme geeft de tijd aan, 
waarna het materiaal bij een gegeven tem
peratuur onder deze sterktewaarde komt.

aßqi 
Re* 

S 
»
-
o

----------------------------
1--

1--
 

... i- 
i

l
l

 
I
I

l\
I \

1

1 \
\

\
\
1\

1

1

\
Na

\

urgimnii \
\

3utyigUITm

1
I \ \
1

I \ \
1

1 \ \

1

1

\
1

\

1

\
1

\

\
1

1
i

\

1

1 \ \
1
1

\ \

1

1
1 \ \
1

1
\ \

30 40 50 6Cj_ 1 1
7C a0 10 72. 7«C

...
16 780 200

G rad Celsius

Figuur 2

Kopphngsv/idsrstand in rnS2/m

Figuur 3

De elektrische eigenschappen van deze zo 
verouderde stoffen zijn dan nog goed 
genoeg voor een storingsvrij bedrijf. De 
treksterkte is gekozen omdat deze een 
karakteristieke waarde voor rubbermeng- 
sels heeft en gemakkelijk gemeten kan 
worden.

Er moet op gewezen worden dat de 
levensduurkrommen niet slechts van de 
polymeren, maar ook sterk van de meng- 
verhoudingen afhankelijk zijn (Ref. 1).

Het voor de maximumtemperaturen van 
natuur- en butylrubber bepaalde verschil 
van ca. 50 °C toont de grote vooruitgang 
aan in het verbeteren van verouderings- 
bestendigheid van scheepskabelisolatie.

Omdat voor butylrubber als maximum
temperatuur slechts 80 °C is toegelaten, 
toont de proef verder aan dat er ook een 
grote veiligheid tegen thermische over
bel astingen bestaat.

De gemeenschappelijke aderomhulling
Deze komt slechts bij meeraderige 

kabels voor en heeft tot doel de openingen 
tussen de afzonderlijke aderen op te vullen 
en daarmee de kabel zijn cilindrische vorm 
te geven.

De mechanische sterkte mag slechts 
gering zijn om gemakkelijke verwijdering 
mogelijk te maken, zonder de daaronder 
liggende isolatie te beschadigen.

Omvlechting
De koperdraadomvlechting van MGCG 

dient in eerste instantie als elektrische 
afscherming. Bovendien biedt het een 
zekere beveiliging tegen beschadiging van

de kabel en een extra mechanische be
scherming. De omvlechting mag niet als 
beschermings- of als nulleider gebruikt 
worden.

De meningen over het al of niet af
schermen van een sterkstroomkabel lopen 
tegenwoordig nog sterk uiteen. Elektro
magnetische storingen door schakelen, 
fluorescentielampen, gelijkstroommotoren 
enz. worden door het kabelcircuit verder 
geleid en uitgestraald. Hierdoor kunnen 
ernstige storingen in het radioverkeer ont
staan. Enkele classificatiemaatschappijen 
schrijven daarom reeds voor dat de boven
deks geïnstalleerde kabels afgeschermd of 
met metaal bedekt moeten zijn. Verschei
dene radio specialisten geloven echter dat 
deze maatregel niet voldoende is en eisen 
een afscherming van het gehele kabelnet.

Als m aat voor de werking van een HF- 
afscherming wordt de koppel weerstand Rk 
aangegeven (ref. 2). De nuttige stroom
kring is over deze weerstand met de 
storende stroomkring verbonden. Hoe 
kleiner de koppelweerstand, des te groter 
is de afschermende werking. Bij lage 
frequenties komt Rk ongeveer overeen met 
de gelijkstroomweerstand. Met stijgende 
frequentie daalt ze bij een gesloten metalen 
mantel regelmatig totdat ze zo klein is 
geworden dat men praktisch een volledige 
afscherming heeft verkregen.

Omvlechtingen gedragen zich bij hoge 
frequenties juist omgekeerd. H un afscher
mende werking wordt bij toenemende 
frequentie steeds slechter.

Fig. 3 toont het verloop van de koppel
weerstand bij enkele specifieke kabeltypes. 
De loodkabel MKHOY geeft het typische



verloop voor een gesloten metalen mantel. 
V oor de, in dit artikel niet behandelde, 
kabel van de „Bundesmarine” is reeds in 
de normen een waarde van de koppel
weerstand voorgeschreven. Deze moet bij 
10 MHz (kortegolf) kleiner zijn dan 
30 m ü /m . Bij zwaardere eisen worden 
dubbel afgeschermde kabels toegepast, 
waarvan de koppelweerstand kleiner moet 
zijn dan 1,5 mQ/m bij 10 MHz. Door een 
gunstige opbouw van de omvlechting is bij 
de kabel voor de „Bundesmarine” MKKH 
4 x 50 bereikt dat aan de voorwaarden met 
een extra veiligheidsfactor wordt voldaan. 
D e koppelweerstand van MGCG ligt over 
he t algemeen tussen 50 en 100 m Q/m  bij 
10 MHz.

Op Duitse instigatie is door de IEC- 
TC18 een werkgroep gevormd die zich 
m et problemen over radiostoring bezig zal 
houden en zodoende ook de kabelafscher- 
ming in ogenschouw moet nemen. Zonder 
vooruit te willen lopen op de resultaten 
van deze werkgroep, moet hier opgemerkt 
worden dat men in de toekomst steeds 
m eer zal gaan aandringen op een onberis
pelijk radioverkeer. Een voorwaarde hier
toe is een steeds geringere mate van storing 
in  het schip. Daarom zal de kwestie van 
kabelafscherming in de toekomst nog meer 
aandacht dan tegenwoordig krijgen.

D e buitenmantel
De buitenmantel moet geleiders en iso

latie, voor, tijdens en na het installeren

tegen alle invloeden van buitenaf bescher
men. Polychloropreenrubber, met handels
namen als Neopreen en Perbunan C, heeft 
aan deze taken zeer goed voldaan. Het 
heeft uitstekende mechanische eigenschap
pen, is bestendig tegen chemicaliën inclu
sief olie, en is vlamdovend. Bij lage 
temperaturen blijft PCP elastisch, zodat de 
kabel zonder rekening te houden met een 
minimumtemperatuur altijd, ook in de 
winter, geïnstalleerd kan worden. Het 
gladde oppervlak vergemakkelijkt het in
stalleren en monteren. In vergelijking met 
loodmantelkabel maakt PCP-kabel een 
belangrijke gewichtsbesparing mogelijk 
(fig. 4).

4. MGG-kabel

De MGG-kabel volgens DIN 89160 
onderscheidt zich van de MGCG slechts 
hierin, dat het geen afscherming heeft.

Er zou ook aan de Duitse scheepsbouw 
een on af geschermde kabel ter beschikking 
gesteld moeten worden. In het buitenland 
worden nog veel van dit soort kabels toe
gepast. De ontwikkeling zal, zoals reeds 
nader verduidelijkt is, aantonen of ook in 
de toekomst onafgeschermde kabels nog 
betekenis zullen hebben.

5. Belastbaarheid

De bij de stroomdoorgang ontstane 
verlieswarmte verhit de kabel tot boven 
haar omgevingstemperatuur. Bij natuur

rubber laat men een maximum geleider- 
temperatuur toe van 60 °C en 80 °C bij 
butylrubber. De belastingstabellen zijn over 
het algemeen gebaseerd op een omgevings
temperatuur van 45 °C. Het is duidelijk 
dat de gelijke doorsnede, geïsoleerd met 
butylrubber, wegens het temperatuurver
schil van 35 °C die door de stroomverwar- 
ming ontstaan mag, belangrijk hoger belast 
kan worden dan die welke met natuur
rubber is geïsoleerd. Daarom zijn door
snede-, gewichts- en prijsverminderingen 
mogelijk. Door de betrekkelijk korte leng
ten kunnen de kabels vaak volledig belast 
worden zonder dat er rekening met de 
spanningsval gehouden hoeft te worden.

De in de nieuwe kabels bereikte ver
beteringen zijn goed te constateren bij een 
onderzoek van het gewicht per vermogen. 
Omdat de spanningen niet altijd gelijk zijn, 
is in plaats van het vermogen, de toelaat
bare stroomsterkte als parameter gekozen. 
Bij iedere doorsnede wordt het kabel- 
gewioht in kg/km gegeven ten opzichte 
van de blijvende belastbaarheid in A, vol
gens DIN 89150. De krommen in fig. 5 
gelden voor éénaderige kabels, die voor 
meeraderige kabels zijn analoog. De ver
schillen zijn het grootst bij de kleine door
sneden, omdat de loodmantel van MK en 
MKH hierbij hoofdzakelijk het gewicht be
paalt. Bij éénaderige volbelaste kabels met 
een doorsnede van 10 mm2 zal men bijvoor
beeld bij IA nodig hebben: 15 kg/km  bij 
MK, 10 kg/km bij MKH, 4 kg/km bij 
MGCG en 3 kg/km bij MGG.

6. Goedkeuring door de
classificatiemaatschappijen

Hoe belangrijk het is dat de kabels door 
de toonaangevende classificatiemaatschap
pijen goedgekeurd worden, hoeft hier niet 
bijzonder benadrukt te worden. De tot 
normaliseren bevoegde commissie HNA 
E-3, „Kabels en Leidingen”, baseerde zich 
op de IEC-aanbevelingen bij het uitwerken 
van de normen. Voor kabel is het publika- 
tie 92, deel 3. Deze bevat gegevens over 
grondstoffen, beproevingen en belastbaar
heid.

Er zijn nog geen aanwijzingen gegeven 
over de constructieve samenstelling. On
dertussen zijn, met Duitse medewerking, 
de door een werkgroep opgestelde wand- 
diktetabellen voor isolatieomhullingen en 
-mantels door de SC 18A aangenomen. 
Zodra deze aanbevelingen zijn verschenen, 
wat binnenkort te verwachten is, zullen de 
normen voor kabels overeenkomstig aan
gepast worden.

De samenstelling van de geleiders komt 
reeds overeen met de te verwachten IEC- 
aanbevelingen.

De classificatiemaatschappijen nemen 
de IEC-aanbevelingen meer en meer in 
hun eigen voorschriften over en daarom 
zijn onze (Duitse) kabels ook door de 
meeste bureaus goedgekeurd. De volgende 
tabel geeft een overzicht van de tegen
woordige toestand:



Figuw 5

K L A SSE MGCG FMGCG MGG

ABS —J— + +
BV — — —
D N V O O —

d s r k + + +
GL + + +
LR + + +
N K K + + +
PRS + + —
R SU + + +

-}- =  goedgekeurd 
O =  goedgekeurd met beperkingen 
—  —  niet goedgekeurd

7. Leidingen

V a n  betekenis zijn ook nog de in woon
ru im ten  vast aangelegde leidingen type 
N Y M  volgens VDE 0250 voor een nomi
nale spanning van 250 V. Ze hebben een 
pvc-isolatie en -mantel. Ze zijn toege
s taan  tot een geleidertemperatuur van 
60 °C . De in woonruimten optredende 
geringe belastingen rechtvaardigen de toe
passing  van dit economisch gunstige type.

A ls  flexibele leidingen worden toegepast 
de N M H öu voor kleine toestellen en ver
warmingsapparaten bij geringe mechani
sche belastingen in droge ruimten, en 
NSETöu bij zware mechanische belastingen 
b in n en  en buiten. De buitenmantel van 
deze types flexibel snoer bestaat uit PCP, 
evenals bij de kabels. Behalve de eerder
genoem de worden in woonruimten ook 
P V C  geïsoleerde flexibele snoeren ge
b ru ik t.

8. Blik in de toekomst
De beschreven kabels zijn een be

vredigende technische oplossing in de 
tegenwoordige situatie en voldoen aan 
de hoge eisen van het scheepsbedrijf. Het 
is echter denkbaar dat de chemie ons in 
de toekomst nieuwe isolatiestoffen ter be
schikking zal stellen. Een verbetering in 
de bestendigheid tegen veroudering schijnt 
geen vereiste te zijn, terwijl aan een ver
hoging van de geleidertemperatuur econo
mische grenzen zijn gesteld.

De automatisering stelt echter nieuwe 
eisen. Deze heeft veeladerige kabels nodig

met een geringe buitendiameter. Kleine 
stroomsterkten en spanningen m aken een 
vermindering mogelijk in de doorsneden 
en wanddikten. Een werkcommissie van 
HNA E-3 is tegenwoordig bezig met de 
voorbereiding van normalisatie voor de 
lichte meet- en regelkabels.

Bibliografie:
1. Glander, Butylgummi- ein hochwertiger 

Isolierstoff für Kabel und Leitungen. Elek
trotechnik. 43 Jg, Nr. 37.

2. Wild, Der Kopplungswiderstand von Leitun
gen und Bauteilen für Antennenanlagen. 
VDE-Schriftenreihe, Heft 5.

N ederlands Normalisatie-instituut,
R ijsw ijk (Z.-H.)
H erziening norm Symbolen voor 
pijpleidingen en toebehoren

H e t  Nederlands Normalisatie-instituut 
h e e f t  opgesteld een herziene norm NEN 
3048  Symbolen voor pijpleidingen en toe
b eh o ren .

Toelichting:
D e z e  norm is opgesteld door subcom

m issie  B7-a (herziening van bestaande nor
m en  betreffende aanduidingen van onder
d e len  van  pijpleidingen).

D e  in  de naarn van subcommissie 37-a 
b ed o eld e  „bestaande normen” waren:

N 5 8 8  Aanduiding van onderdelen van pijp
le id ingen . Algemene tekens,

N  5 8 9  idem. Afsluitingen,

N  5 9 0  idem. Meetinstrumenten,

N 5 9 1  idem. Watervoorziening en sanitaire 
installaties,

N  592 idem. Centrale warmwatervoorzie
ning en centrale verwarming,

N 593 idem. Ventilatie en gasvoorziening.

Bij het opstellen van deze norm zijn o.a. 
de volgende pUblikaties geraadpleegd:

D raft ISO-Reco-mmendation no. 562 Con
ventional signs for schemes and drawings 
for accessories of ship pipelines, I

DIN 2429 (7.62) Sinnbilder für Rohrlei- 
tungsanlagen,

NEN  1078 Gasinstallatievoorschriften (GA- 
VO), bijlage N,

N EN  2052 Symbolen voor de elektrotech
niek,

NEN 3157 Symbolen voor de meet- en re
geltechniek

Basissymbolen voor de procesinstrumenta
tie.

Bij he t vaststellen van de symbolen is 
zoveel mogelijk ISO /D R  562 gevolgd. De 
symbolen zijn beperkt to t de m eest alge
meen voorkomende onderwerpen. Symbo
len voor speciale onderwerpen die to t een 
beperkt vakgebied behoren, en d ie  wèl in 
N  588 t.m . N 593 voorkwamen, zal men 
niet in deze norm  aantreffen. Zij zullen, 
op basis van deze norm, afzonderlijk moe
ten worden opgesteld, zoals dit thans reeds 
b.v. voor gasinstallaties in N E N  1078, bij
lage N is geschied.

Exemplaren van deze norm  zijn verkrijg
baar bij het Nederlands Normalisatie-insti- 
tuut, Polakweg 5, Rijswijk (ZH) tegen de 
prijs van ƒ 5,—  voor contribuanten, onder
wijsinstellingen en studerenden.

Voor overige bestellers bedraagt de prijs 
ƒ 20,—  per stuk.

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



DE S U P R A M A R  V L E U G E L B O O T  150-DC.
door

IN  JU N I 1968 IN

Het feit dat de vele Supramar PT20 en 
PT50 vleugelboten nu reeds meer dan 
tien jaar in allerlei gebieden op de wereld 
dienst doen, accentueert de positieve ont
wikkeling van vleugelboten naar een winst
gevende passagiersdienst. Deze standaard
types, welke in kleine series door licentie- 
houdende werven van Supramar worden 
gebouwd, zoals de „Hitachi Shipbuilding 
& Engineering Co.” in Japan, de „Can- 
tiere Navale Leopoldo Rodriquez” in 
Italië, en de „Westermoen Hydrofoil 
A.S.” in Noorwegen, zijn nu vermeer
derd met een nieuw en groter model, de 
Supramar 150DC. Reeds door vroegere 
publikaties van de auteur en Supramar 
A.G., is bekend geworden dat beproevin
gen en de ontwikkeling van dit nieuwe 
model reeds enige jaren aan de gang zijn. 
De technisch meer ingewikkelde versie PT 
150G werd aanvankelijk in details ont
worpen. Deze heeft gasturbinemotoren, 
Z-aandrijvingen met dubbele hoektand- 
wielkasten en intrekbare vleugels. Dit 
speciale model is primair bedoeld voor 
militair gebruik, waar de voorwaarden 
voor een goed onderhoud gunstiger lig
gen. De corresponderende benaming is MT 
150.

De eerste PT150DC zal door Wester
moen Hydrofoil A.S. te Mandal, Noorwe
gen gebouwd worden volgens het Supra
mar ontwerp. Het plan is dat ze begin juni

DE V A A R T

1968 in dienst zal komen op het Katte- 
gat tussen Göteborg en Aalborg of Fre- 
drikshavn. Het vaartuig zal worden ge
klasseerd door „Det norske Veritas”, en 
zal voldoen aan de voorschriften van de 
„Kungl. Sjpfartstyrelsen” en de „Londen- 
se Conventie” van 1960.

De Supramar PT150DC vleugelboot 
kan 250 passagiers vervoeren. Als alter
natief is het ook mogelijk om 8 midden
klasse personenauto's te vervoeren, waar
bij het aantal passagiers tot 150 wordt 
verminderd. De onderverdeling van de 
romp in 5 waterdichte compartimenten 
resulteert in een „tweecompartimenten- 
schip” volgens de veiligheidsvoorschriften 
van de Londense Conventie, hetgeen be
tekent dat het vaartuig moet kunnen blij
ven drijven wanneer er twee compartimen
ten lek zijn.

De hoofdgegevens zijn als volgt: lengte 
over alles 37,46 m, lengte dek 37,20 m, 
breedte 7,50 m, spanwijdte vleugels 16 m, 
diepgang stilliggend 5,50 m, diepgang 
vleugelend 2,70 m, waterverplaatsing incl. 
deadweight 150 ton, actieradius 300 zee
mijlen, max. snelheid bij 2 X 3440 pk 
39 kn.

De rompvorm is gebaseerd op de er
varing met de voorlopers van dit type en 
correspondeert met de zogenaamde V- 
vorm voor zeegaande vaartuigen met een 
lengte/breedte verhouding gelijk 5,2.

Dipl, Ing. K. BÜLLER

De gehele romp is ontworpen voor ge
klonken constructie met langs- en dwars- 
spanten. Alle onderdelen worden van 
lichtmetaal gemaakt. De huiddikte varieert 
van 4-8 mm, de dekken en opbouwen 
van 2-3 mm.

Om de uitwerking van de toegenomen 
corrosiemogelijkheden te verminderen wel
ke zijn ontstaan uit het contact van de 
lichtmetalen romp met de stalen vleugels, 
zijn alle mogelijke isolatiemaatregelen ge
nomen om dit probleem uit te sluiten. 
Daarom is ook de voorsteven, welke uit 
gegalvaniseerde plaat wordt gemaakt, be
schermd tegen corrosie door een extra 
laag isolerend materiaal, en aan de huid 
bevestigd met gecadmeerde stalen nagels.

Als voortstuwers worden twee opgela
den Maybach diesels, type MD 1081 ge
ïnstalleerd. Elke motor geeft een conti- 
nuvermogen van 3440 pk bij 1740 opm.

Om een voldoende groot vermogen te 
krijgen in het gebied van de grootste weer
stand, d.w.z. tijdens het op de vleugels 
komen van het schip, zijn Maybach „tor- 
que converters”, systeem Föttinger, voor 
het eerst toegepast. Deze converters zijn 
direct aan de motoren geflensd. De keer- 
koppelingen met reductie, model „ZF” 
BW 1200 H 22, vervaardigd door „Zahn- 
radfabrik Friedrichhafen” hebben auto
matisch werkende hydraulische koppelin
gen welke het volle koppel in beide draai-

LOWER-DECK



richtingen kunnen overbrengen. De ver
binding tussen de torque converter en de 
keerkoppeling bestaat uit een cardanas 
van ,,Gelenkwellenbau” Essen.

Het elektrische draaistroomnet van 
220/380 V wordt gevoed door twee Mer
cedes Benz-Still generatorsets van. ca. 28 
kYA.

De sohaal van de voortstuwings- en 
dienstinstallaties komt overeen met die 
van grote schepen, en is volledig aange
past aan de eisen van de classificatiemaat- 
schappijen voor schepen in de internatio
nale vaart. Alle installaties kunnen zowel 
'vanaf de brug als in de uitstekend ge- 
isoleerde machinekamer bediend worden.

H et ontwerp en de opstelling van de 
vleugels is gebaseerd op de ervaringen wel
ke door de vroegere modellen PT20 en 
PT50 in enkele tientallen jaren bijeen
gebracht zijn. Voor het eerst zijn stabili- 
satiemiddelen op de vleugels toegepast wel
ke de slinger- en stampbewegingen in zee
gang verminderen en zodoende het com
fort verbeteren.

De vlieghoogte, d.w.z. de afstand tus

sen de kiel en het wateroppervlak is vast
gesteld op 1,20 m en staat het schip toe 
ongehinderd golfhoogten van 2,40 m te 
nemen. In  zware zeegang kan het vaar
tuig met verminderd vermogen in half 
vleugelende toestand varen.

De vleugels worden uit hoogvast roest
vrij staal vervaardigd. Het materiaal zal 
worden geleverd door de Deutsche Edel- 
stahlwerke Krefeld/Boohum. Staal M.St. 
53/3  met een speciale bescherming tegen 
corrosie en aangroei zal voor de vleugel
steunen, vinnen en bevestigingselementen 
worden gebruikt.

De voorvleugel heeft flappen welke de 
start van het vaartuig verbeteren en iedere 
langsscheepse verplaatsing van het zwaar
tepunt hydrodynamisoh corrigeren. Na het 
losnemen van de bevestigingsbouten kan 
de gehele vleugel van de romp worden af
genomen en met een kraan aan de wal 
gezet worden voor onderhoud en repara
tie.

In tegenstelling tot de voorvleugel, waar
van de tippen tijdens het vleugelen het wa
teroppervlak doorsteken voor de stabili

teit, blijft de achtervleugel geheel onder 
water. Zij vormt één geheel met de beide 
roeren en de schroefasuithouders. De 
schroeven zijn onder de achtervleugel ge
plaatst en worden daardoor tegen bescha
diging beschermd.

De stuurhut zal onder andere worden 
uitgerust met een decca navigator, twee 
radarapparaten, een magnetisch kompas, 
een H F radiozendontvanger en een gyro- 
kompas. Wat haar afmetingen betreft komt 
de stuurhut overeen met de vereisten voor 
grote schepen.

Afgezien van de bouw en indienststel- 
ling van dit prototype, zijn er ook al 
andere lijndiensten in Scandinavië en op 
de Middellandse Zee in overweging ge
nomen, waar dit nieuwe standaardtype 
PT150DC gebruikt zou kunnen worden. 
Het nieuwe model komt tegemoet aan de 
wensen van de rederijen, vleugelboten te 
kunnen gebruiken met grotere zeewaar
digheid en actieradius, voor het transport 
van zowel passagiers als personenauto’s, 
aan welke eisen de tegenwoordige kleinere 
modellen niet kunnen voldoen.

M.T. „D O R C A S IA ”

De laatste van zes zuster-tankschepen, 
de m.t. Dorcasia van 70.025 tdw die ge
bouwd is voor Shell-Tankers Londen 
door Kockums Mekaniska Verkstads 
A.B., Malmö, is onlangs opgeleverd. Zij 
en de in oktober 1966 afgebouwde m.t. 
Donovania behoren tot een groep van 15 
eenheden met een totaal draagvermogen 
van 975.000 tdw, waarvan de bestellingen 
in 1964 bij negen werven in zes Europese 
landen zijn geplaatst.

De Dorcasia, welke alleen door haar 
bulbsteven van de Donovania verschilt, is 
gebouwd onder speciale survey van 
Lloyd’s Register, en volgens de Shell- 
specificaties.

De hoofdgegevens zijn als volgt: lengte 
over alles 243,80 m, lengte tussen de lood
lijnen 231,65 m, breedte 33,53 m, holte 
17,07 m, diepgang 13,09 m, laadvermo
gen 85.399 m3, ballast 14.966 ton, bun- 
kerinhoud 2.600 ton, pompcapaciteit 2 X 
3200 m 3/h , tonnage 39.505 brt, draag
vermogen bij diepgang 13,09 m 70.025 
ton, draagvermogen bij diepgang 11,58 
m (Suez) 59.250 ton.

De bulbsteven heeft de scheepslengte 
met 1,8 m, en het draagvermogen met 
265 ton vergroot.

Het ladinggedeelte is in 3 X 5 tanks 
van verschillende lengtes verdeeld. De 
midd'entanks hebben een „free flow dis
charge” vanuit tank no. 5. Deze bevat 
ook de sloptank welke gebruikt wordt bij 
het ,,Load-On-Top” tankreinigingssys- 
teem. De wingtanks hebben afzonderlijke 
pijpleidingen, de no.’s 3 worden slechts 
gebruikt voor waterballast.

De ladingolie wordt hoofdzakelijk ver
werkt door twee horizontale turbopompen,

elk met een vermogen van 3200 m 3/h  bij 
een opvoerhoogte van 103 meter W.K. 
De waterballast wordt gepompt door een 
elektrische verticale pomp met een op
brengst van 1300 m 3/h  bij 24 meter W.K.

De contractsnelheid is 15,9 knoop, vol
beladen bij een motorvermogen van 
16.200 pk. Het schip wordt voortgestuwd 
door een 9 cilinder Sulzer-diesel, type 
9RD90 die een vermogen heeft van 
18.000 bhp bij 116 omw./min. De motor 
wordt op afstand bediend met een Sulzer- 
Westinghouse pneumatische inrichting.

Het elektrische vermogen wordt opge
wekt door een turbogenerator van 550 
kW, 440 V, 60 Hz, en een „standby” 
dieselaggregaat van 600 kW. De sterk 
geautomatiseerde stoominstallatie is ge
baseerd op een „single pressure” ketel 
die 40 t /h  oververhitte stoom levert van 
28 ato en 270 °C, en een uitlaatgassen

ketel die 5,4 t /h  verzadigde stoom geeft 
bij de dienstsnelheid van de motor. De 
turbogenerator wordt aangedreven door 
een meertrapsturbine met uitlaat naar een 
vacuumcondensor. Alle andere stoom- 
condensatie vindt echter plaats bij at
mosferische druk. De verdamperinstallatie 
is groot genoeg gedimensioneerd om te 
voldoen aan de zoetwaterbehoeften van 
het gehele schip.

Volgens de modelproeven zou de ge
ballaste snelheid met ’/> knoop, en de vol
beladen snelheid met 4  knoop toenemen 
ten opzichte van de Donovania. Tijdens 
de proeftochten zijn deze berekeningen 
volledig uitgekomen. Bij de ballastdiep- 
gang van 6,40 m werd met 18.230 bhp 
bij 116% omw./min. een gemiddelde snel
heid van 17,9 knoop behaald, terwijl bij 
de volbeladen diepgang van 13,09 m de 
gemiddelde snelheid 16,75 knoop was.

0 Q R  CASïA
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23 mei 1967 Half-automatisch lassen in de scheepsbouw,
te Groningen door de heer K. van Klingeren, hoofdverte

genwoordiger L’A ir Liquide Nederland N.V.
1 juni 1967 De Philips-Stirling motor, door ir. G. T. M.

te Rotterdam Neelen, wetenschappelijk m edewerker Na-
2 juni 1967 tuurkundig Laboratorium N.V. Philips’

te Amsterdam Gloeilampenfabrieken te Eindhoven.

(Zie samenvatting op deze pagina).

De Philips-Stirlingmotor

In verband met de te houden lezing 
door ir. G. T. M. Neelen van het Natuur
kundig Laboratorium van N.V. Philips’ 
Gloeilampenfabrieken te Eindhoven, op
1 en 2 juni a.s. resp. te Rotterdam en 
Amsterdam, volgt onderstaand een korte 
samenvatting.

Na bijna 30 jaar research en ontwikke
ling in het Philips Natuurkundig Labora
torium te Eindhoven is uit de oude, door 
Robert Stirling reeds in 1817 gepaten
teerde heteluchtmotor, de Philips-Stirling
motor geboren.

Op het ogenblik zijn de principiële pro
blemen overwonnen en kan een aan
tal goed werkende laboratoriummodellen 
van 10, 40 en 95 pk per cilinder getoond 
worden, terwijl voor 500 pk per cilinder 
metingen gedaan worden.

De Stirlingmotor heeft een continue uit
wendige verbranding, waar de meeste 
voordelen van deze krachtbron uit voort
vloeien; de nadelen echter ook.

Als belangrijkste eigenschappen van de 
huidige uitvoeringsvorm mogen genoemd 
worden: omnivooreigenschappen, goed
rendement (170— 180 gr/epkh), geringe 
luchtverontreiniging door NOv en onver
brand, snelle vermogensregeling, trillings- 
en geruisarme werking, geen smeerolie- 
verbruik. De warmteafgifte aan het koel
water is ongeveer tweemaal zo groot als 
van een vergelijkbare dieselmotor en moet 
liefst bij zo laag mogelijke temperatuur 
gebeuren.

Als toepassingsmogelijkheden voorzien 
wij scheepsvoortstuwing (jachten, sleep
boten, vracht- en passagiersschepen) en 
tractie (locomotieven, vrachtwagens, 
stadsbussen).

Omdat de motor uitwendige verhitting 
vraagt, kan hij in principe met elke 
warmtebron van voldoende temperatuur 
samenwerken. Hierdoor kunnen er in de 
toekomst toepassingsgebieden ontsloten 
worden, welke voor de motor met inwen
dige verbranding onbereikbaar zijn, bijv. 
energie-opwekking in een satelliet met be
hulp van een kleine kernreactor of zonne- 
energie.

Voor alle genoemde en denkbare toe
passingen zal vaak een nieuw aangepast 
ontwerp gemaakt moeten worden. Alhoe
wel de motor in een vergevorderd labora-

toriumstadium verkeert, moeten wij voor 
ogen houden dat wij voor iedere toepas
sing afzonderlijk pas aan het begin van de 
ontwikkeling van een praktisch bruikbare 
motor staan.

Ir. G. T. M. Neelen

N IE U W S B E R IC H T E N
Personalia

Ir. C. T. Stork +
Op 22 april 1967 overleed te Hengelo in 

de leeftijd van 78 jaar de heer ir. C. T. 
Stork, oud-directeur van de Koninklijke 
M achinefabriek Gebr. Stork & Co. N.V. te 
Hengelo.

De heer Stork had van 1 januari 1923 to t 
21 maart 1947 dé dagelijkse leiding in het 
door zijn grootvader gestichte bedrijf. N a 
zijn aftreden is hij gedelegeerd commissa
ris geweest.

Hij was president-commissaris van de 
werf Conrad-Stork, van Stork-Hijsch en 
Stork-Brussel, commissaris van W erkspoor 
N.V. en 'gedelegeerd commissaris van de 
Verenigde M achinefabrieken N.V.

Daarnaast heeft hij nog een aantal com 
missariaten bij verschillende andere onder
nemingen bekleed.

Hij is voorzitter geweest van de reor- 
ganlsatiecommissie van he t Verbond van 
Nederlandse werkgevers en plaatsvervan
gend Lid van de Hoge Raad van Arbeid.

Tn het maatschappelijke en sociale leven 
in Twente heeft hij vele bestuursfuncties 
gehad.

De heer Stork was kamerheer in buiten
gewone dienst van H.M . de Koningin en 
ridder in de Orde "van de Nederlandse 
Leeuw en officier in de orde van Oranje- 
Nassau.

F. H. Weller t
Op 23 april 1967 overleed te Rotterdam  

in de leeftijd van 86 jaar de heer F. H. 
Weller, oprichter en oud-directeur van F. 
H. W eller’s Industrie- en Handelsonderne- 
ming „W elca-Lasapparaten” te Rotterdam .

De heer Weller was jarenlang lid van 
de Nederlandse Vereniging van Technici op 
Scheepvaartgebied.

C. van Wijk t
Op 29 april 1967 overleed te Rotterdam  

in de leeftijd van 58 jaar de heer C. van 
Wijk, Technisch directeur Handelsonderne
ming Triton te Vlaardingen.

De heer Van Wijk v/as lid van de N e
derlandse Vereniging van Technici op 
Scheepvaartgebied.

40-jarig jubileum A. H. Klepke
De heer A. H. Klepke, bedrijfsdirecteur 

bij L. Smit & Co’s Internationale Sleep
dienst, herdacht op 1 april 1967 het feit 
dat hij 40 jaar geleden in dienst trad bij 
genoemde rederij.

De heer Klepke die zijn loopbaan, als 
jongste bediende begon, verkreeg op 1 
januari 1957 algemene procuratie.

Op 1 januari 1962 werd hij benoemd 
tot bedrijfsdirecteur. De heer Klepke staat 
aan het hoofd van de Commerciële Afde
ling Zeesleep- en Bergingsdienst van L. 
Smit & Co’s Internationale Sleepdienst.

Het 40-jari‘g jubileum kon wegens zijn 
verblijf in het buitenland niet op I april jl. 
worden gevierd. 27 April jl. werd de jubi
laris met zijn echtgenote in intieme kring 
gehuldigd in het hoofdkantoor van L. Smit 
& Co. te Rotterdam.
100-jarig bestaan
Kromhout Motoren Fabriek Amsterdam

Op 6 mei 1967 werd in Amsterdam- 
N oord het 100-jarig bestaan .gevierd van de 
Krom hout M otoren Fabriek N.V. Dit be
drijf, dat sinds 1966 deel uitmaakt van 
de VM F Stork-Werkspoor-Diesel-motoren 
Divisie, werd in 1867 gesticht en gevestigd 
aan de Hoogte Kadijk te Amsterdam on
der de naarn firm a D. Goedkoop Jr., Werf 
,,’t K rom hout”.

Aanvankelijk hield de firma zich 'bezig 
met de bouw en reparatie van binnenvaart
en kleine zeegaande schepen terwijl, tevens 
fabricage en reparatie van stoommachines 
ter hand werd genomen. Het jonge bedrijf 
had oog voor de toekomst en in het begin 
van de jaren 1900 werd de eerste verbran
dingsmotor geconstrueerd. Men werkte met 
30 man personeel in 1867 op een opper
vlakte van 1792 m 2. Aan loon betekende dit 
voor het bedrijf een uitgave van ƒ 10.145,— 
voor één jaar. In 1965 bedroeg de opper
vlakte ca. 26.500 m2 en in dat jaar ontvingen 
650 personeelsleden een gezamenlijk loon
bedrag van ruim  5,3 miljoen gulden.

Had de W erf ’t K rom hout to t 1900 de 
scheeps- en machinebouw en de reparatie 
als een van de hoofdbezigheden beschouwd, 
geleidelijk aan kreeg men ook belangstel
ling voor de fabricage van scheepsmotoren. 
H et was met name deze sector van het 
bedrijf, die zich in een steeds sneller tempo 
uitbreidde. Zo ontstond steeds meer be-1 
hoefte aan ruimte en betere produktie- 
mogelijkheden. Daarom verhuisde het be
drijf naar de overzijde van het IJ, waar 
op 11 januari 1908 de eerste steen werd 
gelegd van de Krom hout Motoren Fabriek, 
die een jaar later volledig in bedrijf werd 
genomen.



Twee jaar later werd de oude scheeps
werf aan de zuidzijde van het IJ van 
de hand gedaan en concentreerde zich de 
fabriek met stijgend succes geheel op de 
motorenbouw.

Regelmatig namen de omzetten toe en 
dit was in de jaren 1911, 1920, 1925 en 
1930 de aanleiding voor belangrijke uit
breidingen, die het bedrijf deden uitgroei
en tot een onivang van de huidige capa
citeit, terwijl tevens filialen werden opge
richt te Rotterdam, Groningen, Hansweert 
en Parijs.

In 1911 bracht het bedrijf de eerste ruw- 
oliemotor (de zg. gloeikopmotor met wa- 
terinjectie) op de markt en twee jaar later 
reeds werd een aanvang gemaakt met de 
bouw van de middeldrukmotor. Van 1918 
tot 1932 volgt een periode waarin deze zg. 
M-motoren in serie gebouwd werden en 
grote aftrek vonden. Serie-produktie be
tekende toen reeds enige honderden moto
ren per jaar. 1927 was het jaar waarin 
met succes de eerste dieselmotor met voor- 
verbranding tot ontwikkeling werd gebracht. 
Dit was ook het jaar waarin de Koninklijke 
familie een bezoek bracht aan de werk
plaatsen van Kromhout. Zeven jaar later 
werd dit H-systeem verlaten en ging men 
over op de motoren met de zg. directe 
inspuiting.

In het jaar 1932 werd besloten over te 
gaan op licentiebouw van de „G ardner” 
motoren, geschikt voor scheeps-, stationair- 
en vooral ook voor automobielbedrijven. 
Het ging hier om snel lopende vier-takt 
dieselmotoren. Naast de fabricage van auto- 
dieselmotoren ving het bedrijf toen de pro- 
duktie aan van chassis voor autobussen, 
vrachtwagens en dergelijke. Al spoedig tel
de Krom hout in die jaren particuliere auto- 
busbedrijven en expeditiebedrijven tot haar 
vaste afnemers en ook de gemeentelijke 
vervoerbedrijven plaatsten belangrijke op
drachten.

In het jaar 1958 werd de automobiel- 
fabricage gestaakt en overgeheveld naar de 
firma Verheul te Waddinxveen. Van de fa
bricage van autodieselmotoren werd nog 
niet afgestapt.

Ook verlieten in die jaren tal van die- 
sellocomotieven, bestemd voor mijnbedrij
ven de K rom hout fabriek. Gedurende de 
tweede Wereldoorlog bleken de ontwikkel
de antraciet- en houtgasgeneratoren een 
welkome mogelijkheid voor de stadsbus
ondernemingen en particuliere ondernemin
gen, die hun gemotoriseerd bestaan wilden 
blijven voortzetten zonder benzine.

Tegenwoordig heeft Kromhout dieselmo
toren voor scheeps- en stationair gebruik 
in tal van types, met en zonder drukvulling 
in vermogens van 35 tot 967 pk bij toeren
tallen van 600 tot 1800 per minuut.

De naam Krom hout is nog altijd een 
begrip in de visvserij, binnenvaart, kust
vaart en sleepvaart. Naast de motoren vin
den ook de hulpaggregaten aan boord van 
schepen, de noodaggregaten voor zieken
huizen, sanatoria, bejaardentehuizen en 
voor waterleidingpompstations, cutter- en 
bakkenzuigers enz. een ruim e toepassing. 
Nog onlangs werd de zg. „Dual Fuel” mo
tor tot ontwikkeling gebracht. Dit zijn mo
toren, die als hoofdbrandstof aardgas of 
rioolgas, methaanlichtgas of cokesovengas 
gebruiken.
Koninklijke onderscheidingen

Ter gelegenheid van de verjaardag van

H.M. de Koningin zijn o.m. de volgende 
onderscheidingen verleend: Benoemd 
tot Ridder in de Orde van de Nederlandse 
Leeuw: ir. J. A. Beckering Vinckers, hoofd- 
ingenieur-directeur Rijkswaterstaat; Th. A. 
W. Ruys, lid van de firma Wm Ruys & 
Zonen; dr. G. van der Wal, president-di- 
recteur van de KLM ; ir. A. Drijver, voor
zitter van de Raad van Bestuur van Hoog
ovens; P. Goedkoop, directeur van de Ne- 
derlandsche Dok- en Scheepsbouw' M aat
schappij (v.o.f.) en ir. W. F. G. L. Star
renburg, directeur van de Kon. Ned. Petr. 
Mij.
tot Officier in de Orde van Oranje Nassau: 
J. Bos, directeur van de N.V. Baggermaat- 
schappij Bos en Kalis; mr. A. C. A. J. 
Greebe, algemeen secretaris van de EVO; 
A. de Jong, commodore bij de Holland- 
Amerika Lijn en R. J. Vogels, onderdi
recteur, hoofdbureau Public Relations bij 
de KLM.
tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau:
L. F. F. Aarens, agent van scheepvaart- 
ondernemingen en oud-directeur van L. F.
F. Aarens Sleepdienst; C. W. E. van Eijk 
en H. J. Korver, beiden gezagvoerder bij 
de N.V. Kon. Nederlandsche Stoomboot 
Mij.

Sommertagung Schiffbautechnische 
Gesellschaft e.V.
van 6-9 juni a.s. in „de Doelen” 
te Rotterdam.

De Sommertagung 1967 van het Schiff
bautechnische Gesellschaft vindt dit jaar 
te Rotterdam plaats in de grote zaal van 
„de Doelen”, Kruisplein 30.

Op 6 juni te 20.00 uur is de begroetings- 
avond. De volgende dag zullen onderstaan
de lezingen worden gehouden:
7 juni te 9.00 uur:

„Schiffsbrände”, door M. van den Blink, 
Rotterdam.

„Entwicklung im Bau selbstlöschender 
Zementtanker in den Niederlanden”, door 
J. J. J. Crul, Maastricht.

„Einige Gesichtspunkte bei der Weiter
entwicklung eines Grossdieselmotors”, door 
Obering. H. van der Wal, Hengelo.

„Betriebserfahrungen und Entwicklungs
richtungen beim Bau automatisierter 
Schiffsdieselmotoren” , door Dr.-Ing. J. 
Richter, Augsburg.

„Grössere Schiffe aus glasfaserverstärk
ten Kunststoffen - technologische, organi
satorische und betriebliche Fragen”, door 
Prof. ir. J. H. Krietemeijer, Delft.

„Aussagewert physikalischer Kenngrös
sen von Kunststoffen für den Schiffbau
ingenieur”, door Dr. Wilfried Lessmann, 
Troisdorf.

Bedrijfsschool Verolme IJsselmonde 
uitgebreid

28 april 1967 heeft ir. J. van der Meer, 
directeur van de Verolme Machinefabriek 
IJsselmonde, de uitgebreide bedrijfsschool 
officieel geopend; de bestaande school, die 
een jaar of vijftien geleden werd gesticht, 
had een capaciteit van een 20-tal leerlin
gen. De nieuwe, uitstekend geoutilleerde ac
commodatie, heeft ruimte voor 30 ä 40 
leerlingen. De heer Van der Meer illustreer
de de betekenis van deze Bemetel-opleiding 
met enkele cijfers; tot nu toe zijn er 86 
leerlingen voor een Bemeteldiploma ge
slaagd (van de jongste cursus zeven) en 
daarvan werken er 54 thans nog in het 
bedrijf, meestal in functies als werkvoor-

hereider, technisch tekenaar e.d. „Volgens 
de Bemetel-deskundigen”, aldus de heer Van 
der Meer, „is dit percentage van 76 hoog". 
Hij ziet er tevens het bewijs in dat de op
leiding goed bij de praktijk aansluit.

Voor de opleiding komen leerlingen in 
aanm erking van 15 a 16 jaar; vooroplei
ding op een lts is niet noodzakelijk, al blijkt 
het soms een voordeel te zijn.

De opleiding van de school omvat: bank
werker, ijzerwerker, schaver, kotteraar, 
fraiser, apparatenbouwer, m etaalbewerker, 
draaier en pijpenbewerker.

De secretaris van de Ondernemings
raad, de heer J. Reynierse, sprak lovende 
woorden tot de directie en richtte zich tot 
de leerlingen met een opwekking om  'be
langstelling onder de jeugd te  kweken.

Namens de leerlingen bood H arry M aan 
een door de school vervaardigde siercon- 
structie van metaal aan: een kompasroos 
met daarin verwerkt een tekendriehoek en 
een potlood, als symbool dat de goede koers 
voorligt. De heer W. van Zelm, hoofd van 
de vakopleiding, sprak een dankwoord.
Nieuwe opdrachten

Verolme Verenigde Scheepswerven heeft 
van de N.V. Aannemingsmaatschappij Bos 
& Kalis te Papendrecht de bouw opgedragen 
gekregen van 4 duwboten en 6 duwbakken. 
Van deze duwbakken zullen er drie door 
de Verolme Dok- en Scheepsbouw M aat
schappij op Rozenburg worden gebouwd. 
De overige drie duwbakken en de vier duw 
boten zullen door Verolme Scheepswerf 
Heusden vervaardigd worden.

De hoofdafmetingen van de zes duw
bakken zijn: lengte 86 meter, breedte 11,60 
m, hoogte 4,50 m, diepgang ±  4,35 m. De 
laadruim inhoud wordt 1800 m3, bestemd 
voor 3200 ton zand.

De hoofdafmetingen van de vier duw
boten zijn: lengte 19 meter, breedte 10,20 
meter, holte 2,65 meter en diepgang 1,70 
meter. Twee dieselmotoren van elk 350 pk 
zullen de duweenheid (duwbak plus duw 
boot) een snelheid geven van 7 knopen. H et 
gehele program m a zal voor het einde van 
dit jaar moeten zijn voltooid.

Op de Verolme Scheepswerf te Heusden, 
wordt het grootste deel van bovengenoem
de order uitgevoerd. Zo w ordt voor de 
South Georgia Company Ltd. Leith Scot- 
land, een der grootste Engelse visserij- 
maatschappijen, een Purse Seine Fishing 
Vessel, een moderne ringnetter, gebouwd.

Zij willen met dit bijzondere schip onder
zoeken of het ringnetvissen op de N oord
zee voordelen biedt. Het schip is voorzien 
van een vistank, welke gekoeld wordt. De 
vis wordt uit het ringnet m et behulp van 
een vispomp in de vistank gestort, blijft in 
leven en wordt aan de wal verder bewerkt. 
De m et zeewater gevulde tank kan onge
veer 100.000 kg haring bevatten.

De lengte van het schip is 38,16 meter, 
de breedte 7,20 meter en de holte 14 meter.

H et schip wordt voorzien van de m o
dernste elektronische apparatuur. Voor de 
Noordzee is dit het eerste schip van dit 
type. Naast het vissersschip is een bevoor
radingsschip in aanbouw.

Bovendien is men in Heusden begonnen 
aan de bouw van een der grootste kool
schepen ter wereld voor Zuid-Afrika.
T ewaterlatingen

Op 20 april 1967 heeft op de Noordzee 
de proeftocht plaatsgevonden van de hek-



trawler A LI-SC H  110. De SCH  110 is als 
bouwnum m er Z-80 gebouwd door T. van 
Duijvendij'k’s Scheepswerf N.V. te Lekker- 
kerk voor rekening van de N.V. Rederij 
Jaczon te Scheveningen en is een zuster
schip van de eveneens- aan. Rederij Jaczon 
afgeleverde trawlers SC H  24 en SCH  33. 
Deze hektrawler is weer een voorbeeld van 
de snelle ontwikkeling die plaatsvindt in 
de Nederlandse visserij.

Op deze trawler w ordt de vis geheel be
werkt en wordt door middel van plaatvrie- 
zers in pakketten ingevroren en  in het diep
vriesruim opgeslagen, w aardoor de kwali
teit van de vis beter behouden blijft en de 
vis ook direct voor consumptie gereed is.

De hoofdafm etingen van het schip zijn: 
lengte over alles 49,85 meter, lengte tus
sen loodlijnen 43 meter, breedte 8,50 meter, 
holte tot hoofddek 4,34 meter en holte tot 
schutdek 6,54 meter. Brandstofvoorraad 
ca. 100 ton. D rinkw atervoorraad ca. 23 ton.

D e SCH  110 is gebouwd voor de diep- 
zeevissedj, onder toezicht van de N eder
landse Scheepvaart Inspectie. H et schip is 
geheel gelast, ook het aluminium gedeelte 
van het stuurhuis.

Bij deze hektrawler w ordt de last op het 
achterdek door middel van een tweepoots- 
mas-t ingehaald en via een vangluik in  het 
schutdek in de viskeeën op het werkdek ge
stort. D oor middel van een transportband 
kom t de vis op een bewerkings-' en sorteer - 
band, w aarop de  vis gesorteerd, bewerkt 
en in  -de plaatvriezers in pakketten inge
vroren wordt, waarna de vispakketten ver
pakt en in  het diepvriesruim opgeslaigen 
worden. H et diepvriesruim kan op een tem
peratuur van min 20° C. gehouden worden. 
Gevangen vis, welke als verse vis bewaard 
moet blijven, kan in het visruim opgeslagen 
worden.

Op het achterdek zijn op dit schip bo
vendien twee A-bomen geplaatst voor zij
waarts vissen, z.g. -boomkorf-visserij.

H et visruim kan op een tem peratuur van 
plus 2 °C. gehouden worden. H et vries- 
rui-m en visruim zijn geheel met alumi
nium bekleed en geïsoleerd met polyure- 
thaan.

D e vriesinstallatie werd geleverd door de 
firm a Holim a te Amsterdam, terwijl de iso
latie verzorgd werd door de firm a W alraven 
te Rijsoord. Op het voordek is een elektr. ge
dreven ankerlier opgesteld, die geleverd 
werd door de firm a Bodewes te Nieuwer- 
kerk a.d. IJssel. De elektr. stuurmachine 
werd geleverd door Giessen-W erktuigen te 
K rim pen aan de IJssel.

D e trawlerwinch op het achterdek werd 
geleverd door de fa. Luyt te  Den Oever. 
In de m otorkam er is als hoofdm otor opge
steld een Industriemo-tor 1180 pk bij 380 
om w ./m in en als hulpm otoren: 1 Deutz 
380 pk, 1 Deutz 195 pk, en 1 Deutz 145 
pk en een Samofa havenset van 30 pk. De 
proeftocht heeft tot volle tevredenheid van 
de rederij en de Scheepvaart Inspectie plaats 
gehad.

Op 21 april 1967 is met goed gevolg 
te water gelaten het motorvrachtschip A m -  
stelstroom, bouwnummer 446 van de Arn- 
hemsohe Scheepsbouw M aatschappij N.V. 
te Arnhem, bestemd voor de N.V. Holland- 
sche Stoomboot M aatschappij te Amster
dam.

Hoofdafmetingen zijn: lengte 68 meter, 
breedte 10,80 meter en holte 3 ,40/6 ,80 me
ter.

In dit schip wordt geïnstalleerd een 4- 
takt, enkelwerkcnde M .A.N.-motor van het 
type V 9V 30/45 m A met een vermogen 
van 2360 pk bij 360 om w /m in.

Het motorvrachtschip Am stelstroom  
wordt gebouwd onder toezicht van bureau 
Veritas voor de hoogste klasse.

Op 9 mei 1967 werd bij Verolme 
Scheepswerf Alblasserdam N.V. te Alblas- 
serdam m et goed gevolg te water gelaten de 
E  17 (bouwnummer 738), in aanbouw voor 
N.V. Sleepdienst en Transportondernem ing 
G errit J. Eerland LCM Zn.

D e doopplechtigheid werd verricht door 
de 17-jarige M ia Rootring, een kleindoch
ter van de algemeen directeur G. J. Eer
land.

De hoofdafm etingen van deze ponton 
zijn: lengte 50 meter, breedte 11 m eter en 
holte 2,53 meter. H et laadvermogen is on
geveer 1000 ton. Deze ponton is 'bestemd 
voor o-.rn. transport van omvangrijke stuk
ken, zoals scheepssecties, kranen, tanks, 
drukvaten etc., en is speciaal gebouwd voor 
het sterk toenem ende containervervoer in 
het binnenland, hoewel de ponton ook zee
waardig is.

In beladen toestand kan deze ponton, 
ondanks de grote afmetingen, binnendoor 
van R otterdam  naar Amsterdam gesleept 
worden en drie complete havenkranen ver
voeren.

Door de toenam e van volumineuze trans
porten is de firm a Eerland er toe over
gegaan deze grote ponton te  houwen.

D e firm a G errit J. Eerland LCM  Zn., 
is opgericht op 1 oktober 1955 en bezit 
momenteel 40 pontons, 13 havensleepbo
ten en 5 wegcombinaties. Zij vervoert o.m. 
vaste booreilanden, kranen, bruggen en 
containers. Deze vloot kan in de toekom st 
een grote rol gaan spelen bij samenwerking 
van scheepswerven voor het vervoer van 
grote secties. H et Verolme-concern heeft 
daar gebruik van gem aakt door o.a. op 
de werf in H eusden gebouwde complete 
deksecities naar Rotterdam  te laten vervoe
ren.

28 April 1967, werd bij scheepswerf 
„Welgelegen” te Harlingen de grijperkraan 
Clyde Buy gedoopt door mevr. E. A. Gaas- 
terland van Dierendonck, echtgenote van 
de chef technische dienst van Costain-Blan- 
kevoort International Dredging Company, 
Ltd., de opdrachtgeefster.

D it is één van de grootste grijperkranen 
die ooit voor Europese eigenaars werd ge
bouwd. De kraan zelf is gebouwd door 
Clyde Iron W orks, USA en geassembleerd 
op een ponton, gebouwd bij scheepswerf 
„Welgelegen” te Harlingen.

De kraan is uitgerust met een grijper 
van 14 c.y. voor licht materiaal en een grij
per van 10 c.y. die geschikt is voor bag
geren in zwaar m ateriaal.

D e ponton zelf heeft een zeer moderne 
accommodatie voor 15 man, compleet met 
messroom, kom buis e.d.

D e kraan is in  staat om te werken tot 
een diepte van 50 m eter met een cyclus 
van m inder dan .1 m inuut, op een toagger- 
diepte van 20 meter. Het ponton 40 X  15 
X  3 meter, is uitgerust met diesel-hydrau- 
lisehe lieren op het schip voort te bewegen 
bij het werken op ankers of alternatief op 
spuds.

D e nieuwe grijperkraan met bijbehoren
de hulpunits, de twee zelfvarende dubbel- 
schroef onderlossers Tyne Bay en Thames

Buy en de sleepboot Dolphin Bay, zullen 
binnenkort naar Middlesbrough worden ge
sleept voor het uitvoeren van het eerste 
contract wat voor deze unit aan de eigena
ren is gegund.

Alles over Japan
V oor Tokio Nieuws, de publikatie van 

de Nederlandse ambassade in Japan, heeft 
ir. J. C. Diels —  die to t 1 m aart 1967 
als teohnisch-wetenschappelijk attaché aan 
de ambassade was verbonden —  twintig 
rapporten opgesteld over een aantal onder
werpen die voor het Nederlandse exporte
rende bedrijfsleven van belang worden ge
acht; de rapporten zijn vanaf 15 mei 
voor belangstellenden beschikbaar bij de 
afdeling Industriële Ontwikkeling van het 
M inisterie van Economische Zaken in Den 
Haag, en kunnen daar sohriftelijk worden 
aangevraagd.

De titels zijn: Organisatie en concentra
tie van het Japanse bedrijfsleven (2 delen); 
Voornaamste karakteristieken van de Japan
ner en de Japanse industriële samenleving; 
Inform atiebronnen en technisch-wetenschap- 
pelijke literatuur in Japan; Internationale 
concurrentiepositie van de Japanse indus
trie; Research en ontwikkeling in Japan; 
Onderwijs en technische opleidingen in Ja
pan; Besluitvorming in een Japans bedrijf; 
Salaristoeleid, vakbonden en vakbeweging in 
Japan; M arktonderzoek en communicatie
media in Japan; Licentie-overeenkomsten 
en know-how-contracten met Japanse on
dernemingen; Overzicht licentie-overeen- 
komsit van de belangrijkste Japanse firma’s 
(scheepsbouw en zwaar mechanische indus
trieën) en. —  deel 2 —  (elektromechanische- 
en elektronische industrieën); Directe inves
teringen in Japan en lïberalisatiebeleid van 
de Japanse regering; Joint-ventures in Ja
pan; Overzicht van in Japan gevestigde bui
tenlandse firm a’s en joint ventures (2 delen); 
Overzicht van de belangrijkste groothan- 
delshuizen in Japan; Foreign businessmen 
in Japan  (uit het Japans in het Engels ver
taald); Joy and sorrows of U.S.-joint-ventu- 
res (uit het Japans in het Engels); Neder
landers in Nagasaki.

De heer Diels heeft naast een groot aan
tal fei'telijke gegevens tevens zijn inzichten 
en ervaringen van vijf jaren in de rapporten 
verwerkt. Wie destijds zijn rapport over 
de Japanse scheepsbouw heeft bestudeerd, 
weet dat de heer ö ie ls  zich persoonlijk 
in de problemen heeft verdiept en daarover 
boeiend en toch exact weet te vertellen.

Caltex Nederland heeft nieuwe moeder
Per 1 mei jl. is het eigendom in ons land 

van de Caltex Petroleum Maatschappij (Ne
derland) N.V. overgegaan naar een nieuwe 
maatschappij „Chevron Otl Incorporated”. 
N aar aanleiding hiervan is aan de Neder
landse minister van Justitie goedkeuring ge
vraagd de oude naam  te wijzigen in „Che
vron M aatschappij N ederland N .V .”

Toch zal de naam „Caltex” in  Neder
land blijven bestaan om dat Chevron haar 
produkten onder de naam  Caltex zal blijven 
verkopen zodat het „gezicht” van de maat
schappij naar buiten niet zal veranderen. 
De Chevron-groep is onderdeel van de Stan
dard Oil Company of California.

Onder het eigendom in ons land vallen de 
raffinaderij, de verkooporganisatie, het 
centrale laboratorium  en de Nederlandsche 
Pacific Tankvaart Maatschappij.



T SJD SC H R IFT EN IieV U E
Uittreksels van enige belangrijke artikelen uit buitenlandse tijdschriften, zoals deze worden verwerkt in d e  k aa rt- 

zendingen, welke het Nationaal Technisch Instituut voor Scheepvaart en Luchtvaart maandelijks aan de d aa ro p  ge- 
abonneerden doet toekomen. De aanwinsten der bibliotheek op nautisch, resp. technisch gebied worden eveneens, 
op kaarten vermeld, aan bovengenoemde abonnees toegezonden. Niet-abonnees kunnen zich afzonderlijk op d eze  a a n 
winstenlijst abonneren. Inlichtingen worden gaarne verstrekt door de directie van het Instituut, Burg. s’JacobpIein  10, 
Rotterdam (tel. 13 20 40).

„Idemitsu Maru completed”, Masataka Chihaya
De Idemitsu 'Maru, de grootste tanker ter wereld en tevens he t 

langste en grootste zeeschip, is voltooid en aan de werf teruggekeerd 
na een proefvaart van drie weken in de Sagami Baai. In totaal werd 
een afstand afgelegd van 1200 mijl. Voor de constructie werd voor 
het eerst in de scheepsbouw gebruik gemaakt van staal m et een 
trekvastheid van 50 kg/vierk. mm. Het lassen van dit staal wierp 
enige problemen op, waar 'de auteur nader op ingaat. De draaicirkel 
van 'het schip heeft een diameter van ca. 1000 meter en een volledige 
draaicirkel werd met een roerhoek van 35° in 11 min. en 11 sec. 
voltooid. De stoptijd bedroeg 20 min. en 54 sec. De stopweg was 
daarbij 4900 meter. Het roeroppervlak van de mamm oettanker is 
91 vierkante meter; de verhouding roeroppervlakte/nat oppervlakte 
van de romp bedraagt 1/62. De voortstuwingsinstallatie w ordt niet 
vanaf de brug, doch vanuit de controlecabine in de m achinekamer 
bediend. Bij de laad- en losinstallatie is de automatie ver doorge
voerd. De pompen zijn in staat een volle lading binnen 24 uur te 
lossen. De bemanning bestaat uit: de gezagvoerder, 3 stuurlieden, 
4 seheepswerktuigkundigen, 3 radio-officieren, 9 man aan dek, 7 m an 
voor de maohinekamer en 4 man voor de civiele dienst. De L /B  
verhouding van 'het 210.000 ton metende schip is 6.55 en de blok- 
coëfficiënt 0.828. Voor de exploitatie is men uitgegaan van gemid
deld 9 reizen per jaar op het traject Japan-Kuwait via S traat M a- 
lakka.

(Japan Shipping and Shipbuilding, jan. 1967, blz. 5-6, 18-22, 5 
foto’s).
„Service-Performance and Sea Keeping Trials on a Stern Trawler”,
G. Aertssen, V. Ferdinande en R. de Lembre

H et „Centre Beige de Recherches Navales” heeft een vergelijkend 
onderzoek ingesteld naar de gedragingen op zee van conventionele 
en hektrawlers. De resultaten met de zijtrawlers John en  Belgian 
Lady van resp. 51,5 meter en 45 meter lengte werden gepubliceerd 
in Vol. 81 van ondervermeld Instituut. Nadien werden proefnemingen 
verricht aan boord van de 65,5 meter lange hektrawler Narwal. 
Gedurende verscheidene reizen en onder verschillende weersomstan
digheden werden talrijke gegevens verzameld betreffende snelheid 
en vermogen, brandstofverbruik, scheepsbewegingen, wind en golven. 
Aan de hand van een analyse wordt getracht een inzicht te  ver
krijgen van de efficiency en economie van het schip onder verschil
lende dienstomstandigheden. O.m. worden berekeningen over stam 
pen, slingeren en andere scheepsibewegingen, zowel vrijvarend als 
vissend, vergeleken met de op zee geobserveerde gegevens. Zo kon 
worden vastgesteld, dat het slingeren een gelijkmatig verloop heeft, 
ook hij ruwe, dwarsinkomende golven, dank zij de geringe GM -waar- 
de. In dit verband wordt 'de nadruk er op gelegd, dat de stabiliteit 
nauwkeurig in het oog dient te worden gehouden.

(Trans, of the North East Coast Institution o f Engineers & Ship- 
builders, No. 1, blz. 13-27, 23 fig. en graf., 3 tab., 12 ref.).
„The Comparative Costs of Oil Transport to and within Europe”,
M, Hubbard

Ofschoon het voornaamste doel van de studie er op is gericht om 
vergelijkende kosten aan te tonen, bepaalt de auteur zich in  zijn 
inleiding tot de kosten van weg- en railverkeer, transport via binnen- 
scheepvaartwegen, vervoer met kust- en oceaantankers en door 
pijpleidingen afzonderlijk. De verkregen analyse is samengesteld uit 
kostprijzen, die werden verstrekt door 20 maatschappijen in Europa, 
inclusief Engeland. Gespecificeerde prijzen zijn in beschouwing geno
men voor brandstof en afschrijvingskosten. De studie brengt het 
fundamentele verschil naar voren in het vervoer tussen pijpleidingen 
en alle andere vormen van transport, nl. dat vervoersprijzen d.m.v. 
pijpleidingen hoofdzakelijk afhangen van de tonnage, die per jaar 
getransporteerd wordt ongeacht de afstand, waartegenover alle an
dere vormen van vervoerskosten onafhankelijk zijn van de jaarlijkse 
tonnage (vooropgesteld da t het meest doelmatige vervoersmiddel kan 
worden gebruikt), dooh geen algemene conclusies worden gemaakt 
wanneer pijpleidingen economisch worden; elk geval dient afzon
derlijk bekeken te worden. De auteur besluit met een beeld te geven 
van de trends en veranderingen in het transportpatroon voor de 
naaste toekomst.

(Journal o f the lnstitute o f Petroleum, jan. 1967, blz. 1-23, 24 
fig. en graf.).

„Theoretical Evaluation of Heat Tranfer in dry C argo Ships’ Tanks 
using Thermal Oil as a Heat Transfer Medium”, D . J. v.d. Heeden

Een nieuwe ontwikkeling om  aan boord van d ro g e  ladingschepen 
dubbele bodemtanks en dieptanks te verw arm en is de toepassing 
van warmtetransport d.m.v. daartoe geschikte o rgan ische  vloeistof
fen. De voordelen van 'deze vloeistoffen t.o.v. s toom  zijn onder meer 
de lage dampspanning bij relatief hoge tem peratuur en  h e t ontbreken 
van corrosieve eigenschappen. Als nadelen m oeten  w orden aange
m erkt de t.o.v. stoom geringe specifieke w arm tecapaciteit, de kost
prijs en de brandbaarheid van de meeste van deze vloeistoffen. Om
dat de warmtetransportcapaciteit bepalende, fysische eigenschappen 
sterk afwijken van die van stoom, is het noodzakelijk  de ontwerp- 
berekeningsmethode van het verwarmingssysteem te  herzien. In dit 
rapport wordt een theoretische methode ontw ikkeld v o o r de bereke
ning van het benodigde verwarmend oppervlak in  bovengenoemde 
ruimten. Hierbij is uitgegaan van de veronderstelling, d a t de methode 
hanteerbaar moet zijn voor ontwerpers, die niet v e rtro u w d  zijn met 
warmte-overdrachtsberekeningen. Als toelichting w o rd t de bereke
ningsmethode gegeven, zoals werd toegepast op h e t  verwarmingssys- 
teem van twee nieuwe zusterschepen van de K .N .S .M .

(Nederlands Scheeps-Studiecentrum TNO, re p o rt no. 86 M, dec. 
1966, blz. 7-14, 2 graf., 4 tab.).

„Hitachi Economie Mammoth Tanker Designs”
D e Japanse Hitachi Shipbuilding and Engineering Co. biedt, na 

uitvoerige bestudering, thans de ontwerpen aan v a n  15 typen stan
daard tankers, die in  5 deadweight-klassen zijn ingedeeld. De ont
werpen dragen de naam  Economical M am m oth Tankers, waarvan 
de deadweight varieert van 150.000 to t 250.000 ton . Een nieuwe, 
reeds in de vaart zijnde tanker, de Yamaju M a ru  w ord t genoemd 
als een der typen standaardsohepen. In een der g rafieken  wordt de 
verhouding tussen draagvermogen en de p rijsfac to r uiteengezet en 
worden de slankheid, breedte en diepgang als p a ram ete rs  aangegeven. 
In een tabel zijn de voornaam ste hoofdafm etingen en  andere bijzon
derheden van de 15 ontwerpschepen opgenomen. E n ig e  gegevens van 
de H.S.-steven besluiten de beschrijving.

(Shipbuilding and Shipping Record, 5 jan. 1967 , blz. 11-12, 2 
graf., 1 tab.).

„Schwerölbctrieb bei Viertaktdieselmotoren. mittlerer Drehzahl”, K.
Luther en G. Vdgtle

D oor de auteurs w ordt een gedetailleerd verslag gegeven van een 
onderzoek, dat werd ingesteld m.b.t. het gebruik v a n  zw are olie door 
twee vier-takt soheepsdieselmotoren met hoge druk-oplading. De 
verkregen resultaten worden zeer bevredigend genoem d. De moge
lijkheden to t beoordeling van de kwaliteit van de zw are  olie, alsmede 
de economische en operationale aspecten w o rd en  vervolgens uit
voerig in beschouwing genomen. Voorbeelden w o rd en  gegeven van 
de verkregen resultaten tijdens een langdurig geb ru ik  van  zware olie 
door een viertakt M AN-dieselmotor. Tenslotte w o rd t een beschrij
ving gegeven van de uitrusting van op zware o lie  lopende diesel
motoren, waarbij wordt vermeld dat deze voor verscheidene typen 
motoren goed heeft voldaan.

(M T Z  Motortechnische Zeitschrift, No. 11, n ov . 1966, blz. 431- 
435, 3 fig., 4 foto’s, 1 graf., 1 tabel).

„Unmanned Enginerooms?”, G. W. H. Gatis
D e schrijver geeft een beschouwing over de tre n d  to t steeds verder 

gaande automatie, mede in verband m et het v a ren  m et onbemande 
machinekamers, alsmede over de huidige s itua tie  w a t betreft ge
centraliseerde controlekamers m et een opsom m ing v an  hun  voor- en 
nadelen. Hij waarschuwt voor een teveel aan  instrum entatie en 
registratie. Uitvoerig wordt ingegaan op de voorzieningen, die moe
ten worden getroffen voor ‘het varen met o n bem ande  machine
kamers. (Alarmsignalen, alarm „printouts” en v erd ere  instrumen
tatie). Bepleit wordt de noodzaak van een sam engaan  van eenvoud 
van constructie en betrouwbaarheid. De lezing w o rd t, na een ver
handeling over 'het gebruik van dataloggers, b eslo ten  m et een toe
komstbeeld, waarin aan de gecentraliseerde co m p u te r een grote rol 
wordt toegedaoht.

(Paper No. 5 /1 . Technical Sym posium  o f Sh ips G ear International 
1966, blz. 1-5.).



J U N G N E I I

S A L L O G G E N :
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voor hete oliën, oplosmiddelen, 
zuren, alkaliën, stoom, enz. 
fabrikaat Beidam Asbestos Co. Ltd., 

Hounslow (Middx.) England
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s ch r i k ken  .

V A N  D I J K 'S
SCHEEPSUITRUSTINGEN N.V.

L1NSCHOTENSTRAAT 47 TELEFOON 15 24 22 ROTTERDAM-8

h a n d e l s c o n t p a g n i e
Waalhaven O.Z. 1 - Rotterdam 22 * tel. (010) 292055

TEPRO TENSID CHEM IE

Chemicaliën voor koude oppervlaktebehandeling van metalen, 
o.a. ontvetten, verwijderen van walshuid en roest, fosfateren. 
Niet brandbaar, niet explosief, niet agressief.

WR Geweven hijsbanden in nylon en terylene.

WR Veiligheids- en ladingnetten.

CONTINENTAL
Rubberringen voor transportbandrollen.

CONTINENTAL
Olie los-en laadsïangen.

BINDER ABC  transportbandrollen - kunststof en metaal.

SEMPERIT Zuig- en persslangen voor transport van cement, olie enz.

GATES Heetwater-, lucht- en sioomslangen.

AIRCOAT Bedrijfskleding; waterdicht, winddicht, luchtdoorlatend, olie- en 
benzinebestendig, chemicaliënbestendig, vonkenwerend.

LG Stofmaskers, schelpvormig geperst uit kunststofvezels.

BARRY Plastic werkhandschoenen, diverse uitvoeringen.

BTF Zebra kunststoftrossen.

Scheepstuigages/scheepsuitrustingen.
Los- en laadgerei.
Lederen werk- en lashandschoenen.
Rubber- en plasticslangen, koppelingen enz. 
Drylub staalkabel, manilla- en kunststoftouw. 
Zeilwerk.
Redding- en veiligheidsmiddelen.
Stalen stroppen, geklemd of gesplitst. 
Touwstroppen van Geuzentouw volgens H.A.I.
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UNIVERSELE
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BERGMANN INDUSTRIAL
P O S T B U S  752 - R O TTE R D A M
Kantoor en magazijn: Berkel en Rodenrijs 
Industrieweg 47-49. Telefoon 01891 - 3944


