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VISIE EN REVISIE

H et is in de laatste jaren  to t een goede 
gewoonte geworden, dat uw voorzitter in 
zijn zwanenzang zijn blik niet in  de eerste 
plaats richt op datgene, wat er van belang 
in zijn ambtsperiode is voorgevallen. De 
gebeurtenissen van de afgelopen twaalf 
m aanden liggen u allen nog vers in het 
geheugen en voor zover uw memorie of 
inform atie te kort zou schieten zult u  de 
feiten volledig en feilloos geboekstaafd 
kunnen terug vinden in het jaarverslag van 
onze vereniging, dat u dezer dagen is toe
gezonden. Een overzicht over het jaar, dat 
achter ons ligt, zou niet m eer kunnen 
geven dan een herhaling van wat u  reeds 
weet, of gemakkelijk te weten kunt ko
men. Ik  wil u dat besparen.

H et heden is kortstondig en vluchtig en 
zou reeds verleden geworden zijn op het 
ogenblik, dat deze rede is uitgesproken. 
Dus blijft mij slechts de toekom st over, 
zij het dat deze in verleden en heden haar 
aanknopingspunten vindt, w aaraan ik niet 
mag voorbijgaan. E en poging om een 
blik vooruit te werpen zal altijd een spe
culatief karakter hebben en gegrond zijn 
op subjectieve opvattingen en gedachten. 
Hetgeen ik u  vandaag zal gaan zeggen 
kom t dan ook uitsluitend voor m ijn eigen 
verantwoording en kan in  genen 'dele ge
acht worden de mening weer te geven 
van uw bestuur, nog veel m inder die van 
de vereniging als collectiviteit.

D e toekomst is voor de internationale 
scheepvaart onzekerder dan ooit. H et 
enige, wat wij met stelligheid kunnen 
zeggen, is dat zij in de eerstkomende 
jaren ons vele moeilijke vragen zal stellen 
en dat ons antwoord op die vragen be
slissend zal zijn voor de  toekom st van 
onze bedrijven.

D e vorderingen op het gebied der tech
niek openen het uitzicht op ongekende

mogelijkheden, waarvan wij to t voor ko rt 
niet hadden gedroomd. V olgeautom ati
seerde m achinekamers, vervanging van 
m ankracht bij het laden en lossen door 
mechanische werktuigen, grotere schepen 
en hogere snelheden, zij zijn de verborgen 
verleiders, die ons m oeten voeren naar 
het beloofde land van lagere kosten en 
een beter rendem ent. Als een storm wind 
komen zij op ons af. Wij zullen er voor 
moeten oppassen, dat wij niet door die 
storm overweldigd worden, m aar wij zul
len ons ook niet willoos door de  winden 
mogen laten meevoeren. Wij zullen de 
juiste koers moeten uitzetten en alle zeilen 
bij m oeten zetten om  deze te behouden. 
Hiertoe is nodig een weloverwogen visie 
op de wijde perspectieven, die zich aan 
ons voordoen. Zijn zij reëel, of slechts 
bedrieglijke luchtspiegelingen; zullen zij 
levensvatbaar blijken, of zijn het m ode
verschijnselen van korte duur, w aarin wij 
ons geld liever niet m oeten beleggen?

Ik kan u  die visie vandaag niet kan t en 
klaar geven. Ik  kan alleen nog m aar wij
zen op de vele grote onbekenden, w aar
mede wij w orden geconfronteerd en  op 
de noodzaak om  door een grondige be
studering van de daarm ee samenhangen
de vraagstukken de kans op het nem en 
van foutieve besüssingen zo klein moge
lijk te maken.

Wij leven snel. H et is nog m aar weinige 
jaren geleden, dat het woord container 
voor het eerst in een jaarrede van uw 
voorzitter genoemd werd. Vandaag is een 
gesprek over d e  scheepvaart, w aarin het 
containerprobleem  niet een centrale plaats 
inneemt, haast ondenkbaar. Zal d it zo 
blijven, zal inderdaad de toekom st aan 
de container zijn?

H et antw oord op die vraag kan niet in 
één woord gegeven worden. H et zal ook

niet voor eens en altijd gegeven kunnen 
worden. H et zal afhankelijk zijn van de 
bijzondere omstandigheden, die de ver
schillende vaargebieden eigen zijn.. Aller
lei factoren spelen hierbij een rol, de 
lengte van het zeetraject, los- en laad- 
faciliteiten in  de aanloophavens, de aard 
van het goederenpakket, afstanden in en 
verbindingswegen m et het achterland e 
tu tti quanti.

Enkele van deze factoren hebben wij 
min of m eer in de hand. Wij weten het 
traject, dat wij willen bevaren, wij weten 
iets af van de soort en de hoeveelheid 
van de lading, die wij in een bepaald 
vaargebied mogen verwachten. Daarbij 
moeten wij echter bedacht blijven op on
voorziene wijzigingen in dit patroon, 
waardoor een investering, die vandaag 
verantwoord lijkt, morgen verloren kan 
blijken te  zijn.

Een belangrijke rol spelen hierbij ook 
de installaties aan de wal. De beschikbare 
havenfaciliteiten zijn in  hoge m ate be
palend voor de graad van mechanisatie 
der ladingbehandeling, die wij kunnen 
toepassen. In  E uropa en Noord-Amerika 
is men in dit opzicht al ver gevorderd. Te 
ver misschien. Iedere haven op deze twee 
continenten, die zichzelf respecteert, be
ijvert zich om de aanleg van aan de 
hedendaagse eisen voldoende accommo
datie te realiseren. Brede kaden en grote 
terreinen liggen klaar of zullen binnen
kort gereed komen, machtige laad- en 
losinstallaties rijzen als paddestoelen uit 
de grond of stromen aan de lopende band 
uit de fabrieken. Men bouwt, opent feeste
lijk met hoge gasten en gaat dan op 
zoek naar klanten. Iedereen wil klaar zijn 
om de verwachte toevloed van schepen 
te kunnen ontvangen, m aar of er werke
lijk wel ooit genoeg werk zal zijn om al 
die ultram oderne installaties produktief



te maken, daarvan geeft men zich veelal 
van te voren niet nauwkeurig rekenschap. 
Ook het probleem van het aansluitende 
landvervoer is dan nog niet altijd op
gelost. Zo m aakt men zich ernstig on
gerust over de vertraging in. het gereed
komen van de ruit om Rotterdam , om van 
de wegen naar het achterland m aar niet 
te spreken. W at zal er gebeuren, als de 
zeeschepen in steeds toenemende m ate 
hun goederen op de kade deponeren en 
de mogelijkheid to t afvoer ontbreekt?

Hier zou meer coördinatie nodig zijn 
geweest, niet alleen van het doen, m aar 
ook van het denken. Gezamenlijk den
ken, hoe men zich de toekomstige ont
wikkeling voorstelt en in een gemeen
schappelijke krachtsinspanning uitvoering 
geven aan de plannen, die als gevolg van 
dit denken zullen resulteren.

Lokaal is in dit opzicht al veel bereikt, 
m aar dit is niet genoeg. In dit verband is 
dan ook toe te juichen het groeiend over
leg tussen de havens in ons deltagebied. 
Gehoopt m oet worden, dat niet alleen dit 
overleg zal leiden tot wijze zelfbeperking 
en een rationele verdeling der havenfunc
ties onderling, maar dat het zich ook zal 
uitbreiden to t de andere havensteden, die 
op hetzelfde achterland zijn georiënteerd.

Dit is niet uitsluitend een havenbelang, 
ook de reders zijn hier in hoge m ate bij 
betrokken. Voor hen doet het aanlopen 
van een groot aantal havens het voordeel 
teniet, dat gelegen is in de mechanische 
ladingbehandeling: kort oponthoud in de 
havens, een verbetering in de verhouding 
tussen produktieve zeedagen en impro- 
duktieve havendagen, kortere en dus meer 
reizen per jaar. V an zeer veel belang voor 
het dure containerschip, dat slechts vol
ledig to t zijn recht kan komen, wanneer 
het gebruikt wordt voor het vervoer tus
sen twee eindpunten. M oeten m eer ha
vens worden aangedaan, dan betekent dit 
een onevenredige stijging van kosten, die 
door hogere vrachten opgevangen zal 
moeten worden. Alleen indien alle be
trokken partijen elkaar kunnen vinden 
en in onderling overleg kunnen komen 
tot een afbakening van een beperkt ter
rein voor ieder van hen, zullen de be
sparingen, die uit de moderne vervoers- 
methoden kunnen worden verkregen, wer
kelijk worden gerealiseerd.

Zijn er wel reële besparingen en aan 
wie zullen zij ten goede komen? Hierbij 
past nog een vraagteken. D e verlader 
verwacht, dat hij per container tegen een 
lagere vracht zal kunnen verschepen dan 
op wat wij nu nog plegen te noemen de 
conventionele verschepingswijze. H et is 
uiteraard waar, dat het gebruik van de 
container voor de reder leidt to t bespa
ringen in zover als het laden en lossen 
goedkoper kan geschieden en vooral ook 
als gevolg van het kortere oponthoud in 
de havens. D aar staan echter belangrijke 
kosten van investeringen tegenover. In
vesteringen in  de eerste plaats in de con
tainers zelf, die zeer aanzienlijk zullen

zijn, m aar ook in de gespecialiseerde 
schepen, die voor dit vervoer nodig zijn 
en in de voor het laden en lossen beno
digde installaties. R ente en afschrijving 
daarop moeten op de vervoerskosten 
worden verhaald, los van de vraag, of de 
investeringen door de reder zelf of door 
derden zijn gedaan. W anneer m,en al deze 
factoren hun juiste gewicht geeft, is het 
zeer de vraag, of werkelijk de zeevracht 
goedkoper zal uitkom en dan voorheen en 
of niet de verlader zijn voordeel m oet 
vinden in een besparing op de bijkom en
de kosten van het verdere vervoer en  de 
manipulaties in eigen huis.

De vraag, welke vracht de reder aan 
zijn klanten zal m oeten en kunnen be
rekenen, heeft nog een ander facet. D a t 
zijn totale besom m ing voldoende m oet 
zijn om  zijn kosten te dekken en daaren
boven nog iets voor zichzelf over te  hou
den, behoeft geen nader betoog. E chter 
dient wel nader onder h e t oog te  w orden 
gezien, op welke wijze deze lasten over de 
verschillende verschepers verdeeld m oe
ten worden. In de loop d er jaren is door 
de praktijk een vrachtensysteem  gegroeid, 
waarbij rekening gehouden w ordt m et de 
vracht, die de lading kan dragen. V ol
doening aan de —  oppervlakkig gezien wel 
logisch lijkende —  wens om voor de con
tainer ongeacht zijn inhoud een eenheids- 
vracht te noteren, louter gebaseerd op de 
ingenomen ruim te, zou ernstige repercus
sies hebben. Deze vracht zou öf zo laag 
moeten zijn, dat economische exploitatie 
van een containerschip onmogelijk w ordt, 
öf zo hoog, dat voor een groot gedeelte 
der lading verscheping in  een container 
niet in aanm erking zou kunnen kom en. 
FAK (for all kinds)-vrachten zullen dan 
ook voor de reders onaanvaardbaar zijn.

Dit neem t niet weg, dat de nieuwe 
m ethoden van ladingbehandeling hun in
vloed op de vrachtenstructuur zullen heb
ben. H et is noodzakelijk, dat de reders 
zich op dit vraagstuk ernstig bezinnen en 
daarbij bereid zijn zo nodig zich los te  
maken van oude gevestigde ideeën, in
dien die voor de m oderne tijd n iet m eer 
bruikbaar blijken te  zijn. H et gevaar is 
anders lang niet denkbeeldig, dat de  ge
hele kostenbesparing aan lachende derden 
ten goede zal kom en en dat de reder 
onder de last van zijn investeringen zal 
bezwijken.

De container roept nog vele andere 
problemen op, technische, juridische, 
administratieve, documentaire. Iedereen 
praat hierover mee. Enkele m aanden ge
leden is een vergadering gehouden, w aar
in niet m inder dan 17 instanties vertegen
woordigd w aren, die zich m et de bestu
dering van een of m eer dezer aspecten 
bezighouden. Ieder vanuit de eigen ge
zichtshoek en belangensfeer. H et is de 
hoogste tijd, dat in dit koor van diverse 
pluimage de reders eensgezind een krach
tig en positief eigen geluid laten horen. 
Gehoopt m oet worden, dat de zo juist in  
het leven geroepen containercommissie

van de In ternational C ham ber o f Ship- 
ping in  staat zal blijken deze stem  te  doen 
klinken.

Wij zullen allereerst in eigen kring m oe
ten trachten het goede antw oord te vinden 
op al deze vragen. D aarn a  zullen wij de 
afnem ers van  onze diensten, georgani
seerd in  de R aden  van Z eeverladers, van 
de juistheid van ons standpunt m oeten 
weten te overtuigen. O nze re la ties m et 
hen zijn sedert enkele jaren  geïnstitutio
naliseerd in een regelm atig overleg op 
in ternationaal niveau, d a t v ruch tbaar is 
gebleken. H et nauw ere contact heeft 
ongetwijfeld bijgedragen to t een beter 
wederzijds begrip en aan  ‘beide zijden b e 
staat de bereidheid om  gezam enlijk naar 
een weg te zoeken to t overbrugging van 
bestaande verschillen van  opvatting. D e 
weg is wel gevonden, m a a r hij is lang en 
wij staan nog slechts aan  h e t  begin. W illen 
wij hem  samen in  goede harm onie to t het 
einde toe afleggen, dan zal het nodig zijn 
com prom issen te aanvaarden.

D e verlangens, die van  verladerszijde 
w orden geuit, zijn over h e t algem een van 
hun standpunt gezien w el begrijpelijk. 
A an  een aantal van  hun w ensen hebben  
de reders tegem oet kunnen  kom en. E r 
zijn echter ook eisen gesteld, w aaraan  
wij onmogelijk kunnen  voldoen zonder 
te diep in eigen vlees te  snijden. V er
laders zullen m oeten beseffen, d a t het 
vervoer over zee n aa r verre  landen risico’s 
m et zich brengt, die de reder n iet op zich 
kan  nem en. R isico’s, die in h eren t zijn aan 
de handel op die landen  en die de hande
laar zelf zal m oeten dragen.

H andel is niet m ogelijk zonder vervoer 
en vervoer niet zonder handel. Zij vorm en 
een onverbrekelijk geheel als een schakel 
in de keten van p roducen t n aa r consu
m ent. H et is in  beider belang, d a t de 
schakel hecht en sterk is, o p d at de ketting 
niet breekt. E en  groeiend besef van  deze 
lotsverbondenheid zal h e t bereiken  van  
overeenstem m ing in kwesties, die ons nu 
nog gescheiden houden, m oeten verge
m akkelijken.

H ier en daar zijn wij a l zo ver. Vele 
giftige pijlen zijn in de loop  d e r jaren  af
geschoten op het instituu t der conferences 
en h u n  verm eende kw ade praktijken. T en  
aanzien van de goede m anieren  m ag dan  
nog n iet in alle opzichten overeenstem 
m ing bestaan, de stabiliserende invloed 
van de conferences, w aardoor het onder
houden van frequente, regelm atige lijn
diensten m ogelijk w ordt gem aakt, w ordt 
ook door de verschepers erkend  en naar 
w aarde geschat. Zij staan  dan  ook  zonder 
voorbehoud achter ons in  ons verzet 
tegen diegenen, die de conferences willen 
doen verdwijnen of wensen hen door 
strikte reglem entering aan eigen oogm erk 
dienstbaar te kunnen m aken.

In  de ontw ikkelingslanden stelt m en 
de traditionele reders graag voor als de 
uitbuiters, die zich ten  koste  d e r arm e



landen verrijken. Zij zouden door het 
berekenen van extreme vrachten de afzet 
overzee van de inheemse produkten be
moeilijken en de prijzen van geïmpor
teerde goederen tot een onredelijk peil 
opdrijven. Zij zien daarbij over het hoofd, 
dat de scheepvaart geen „public utility” 
is, m aar een dienstverlenend bedrijf, dat 
zijn eigen kost m oet verdienen.

Toch moeten zij d it aan  den lijve voe
len, wanneer zij m et eigen vloten aan het 
scheepvaartverkeer gaan deelnemen. De 
drang daartoe is groot in deze landen en 
allerwegen ziet m en nieuwe vlaggen op 
de wereldzeeën verschijnen. M en hoopt 
daardoor het monopolie der oude rede
rijen te breken en zo de vrachten tot een 
voor hen gunstiger peil naar beneden te 
drukken. Om ook werkelijk lading te 
krijgen neemt m en dan veelal zijn toe
vlucht tot vlagdiscriminatie.

Daartegenover stellen de traditioneel 
maritieme landen zich op het standpunt, 
dat een gezond scheepvaartbedrijf, dat te 
allen tijde aan de behoefte van de handel 
kan voldoen, slechts kan gedijen in vrij
heid, zij het dan vrijheid in gebondenheid.

De vrijheid m oet dan to t uiting komen 
in de gelijke kansen, die aan alle ver
voerders ter zee worden geboden om op 
gelijke voorwaarden deel te nem en aan 
het vervoer ter zee, zonder dat het eco
nomisch evenwicht wordt verstoord. Dus 
geen maatregelen, die beogen een gedeelte 
der lading toe te doen vloeien aan 
schepen onder een bepaalde vlag, zulks 
ten koste van die rederijen, die door de 
jaren heen een organisatie hebben opge
bouwd, die hen in  staat heeft gesteld aan 
de eisen van de handel te  voldoen. Het 
zou dwaas zijn deze basis te ondergraven 
en het vanouds gevestigde lijnen door 
afleiding van de vervoersstroom onmoge
lijk te maken op economisch verantwoor
de wijze hun diensten te blijven uitvoeren. 
Dwaas en kortzichtig. Op de lange duur 
zouden noch de verladers, noch de ont
wikkelingslanden daarmee gebaat zijn. 
A an de andere kant dient te  worden 'be
dacht, dat deze landen de middelen moe
ten kunnen vinden voor de opbouw van 
hun economie en dat de exploitatie van 
een eigen vloot één van die middelen zou 
kunnen zijn. Hoe gerechtvaardigde reden 
er ook is sterk in twijfel te trekken, of in 
vele gevallen uitoefening van het scheep
vaartbedrijf wel het meest geëigende mid
del is om het gestelde doel te verwezen
lijken, wij moeten rekening houden met 
de realiteit. Vele jonge landen zijn er om 
redenen van zeer verscheiden aard nu 
eenmaal van overtuigd, dat een eigen 
vloot een belangrijke bijdrage kan leveren 
tot de verhoging van  de welvaart in eigen 
land.

De reders der traditioneel maritieme 
landen zijn zich hiervan terdege bewust 
en algemeen bestaat de bereidheid de 
nieuwkomers tegemoet te treden en hun 
de mogelijkheid te scheppen op een eco
nomisch verantwoorde basis aan het ver
keer deel te nemen.

De gebondenheid, die aan de vrijheid 
haar grenzen oplegt, vloeit dan voort uit 
de noodzaak om spelregels op te stellen 
en deze te doen eerbiedigen. Zij vindt 
haar belichaming in de eerste plaats in de 
conferences, waarin in beginsel iedereen 
kan worden toegelaten, die bereid is met 
inachtneming van de regels aan h e t spel 
deel te nemen. Ook de rederijen uit de 
ontwikkelingslanden worden daar over 
het algemeen niet geweerd, mits zij afzien 
van het toepassen van vlagdiscriminatie, 
die het vrije vervoer zou ontwrichten.

De strijd om deze punten speelt zich 
hoofdzakelijk af binnen de UNCTAD, 
de Wereldhandelsconferentie, die aan 
haar scheepvaartcommissie de opdracht 
gegeven heeft to t het m aken van uitge
breide studies, die het goed recht van de 
ontwikkelingslanden zullen moeten be
wijzen.

Het is een gevecht op het hoogste po
litieke niveau. In  de vergaderingen van 
UNCTAD komen slechts regeringsver
tegenwoordigers aan het woord en aan 
hen moeten wij daar de behartiging van 
onze belangen overlaten. Zowel bij de 
betrokken bewindsman als bij de directeur- 
generaal van Scheepvaart en zijn ambte
naren hebben wij steeds een open deur 
mogen vinden, waardoor wij de gelegen
heid 'kregen onze wensen kenbaar te m a
ken en aan het beraad over de te volgen 
beleidslijn deel te  nemen.

H et voorgaande geldt eveneens voor 
onze betrekkingen m et andere, machtiger 
mogendheden, wier ■scheepvaartpolitiek 
een bedreiging vormt voor onze koop
vaardij. Over de discriminerende en anti- 
conference maatregelen van de Verenigde 
Staten is reeds zoveel gezegd en geschre
ven, dat ik mij hier wil bepalen to t de 
constatering, dat het sein nog steeds niet 
op veilig staat. Dit is mutatis mutandis 
ook van toepassing op enkele andere ont
wikkelde landen, w aar de Amerikaanse 
school navolging vindt. Ietwat anders 
van aard is de bedreiging, die uitgaat van 
de opdringende vloten van achter het 
IJzeren Gordijn. E r zijn tekenen, die er 
op wijzen, dat dit probleem meer en meer 
acuut wordt. Ook hier zullen wij een 
modus vivendi m oeten weten te vinden 
en ook daarbij zullen wij de steun van 
onze regeringsvertegenwoordigers niet 
kunnen ontberen.

Ik  heb een aantal van de problemen, 
die ons bezighouden, de revue laten pas
seren. U  zult m et mij er van overtuigd 
zijn, dat deze niet in een dag zullen wor
den opgelost en dat de heer Kieft, wan
neer hij over een jaar van deze plaats tot 
u spreekt, u niet zal kunnen vertellen, hoe 
goed het allemaal is afgelopen. Inmiddels 
staan wij als reders voor vérstrekkende 
beslissingen, die op korte termijn ge
nomen m oeten worden. Wij kunnen deze 
niet uitstellen, totdat de mist is ópgetrok
ken en wij de gezichtseinder klaar kun
nen zien. Beslissingen, waarmee grote be
dragen gemoeid zijn, beslissingen, waar

mee wij ons voor lange tijd vastleggen 
op een politiek, waarvan wij geenszins 
de zekerheid hebben, dat deze de juiste 
zal blijken te zijn.

Wij zullen een vloot moeten hebben, 
die in  staat is het vervoer te verwerken in 
de vormen, waarin het ons wordt aan
geboden. Ik  heb hierboven de nadruk ge
legd op de container als het prototype 
van deze nieuwe vormen. Om dat 'hij mis
schien de m eest ingrijpende consequenties 
met zich brengt, m aar ook om dat hij nu 
eenmaal het m eest to t de verbeelding 
spreekt en om dat hij nu eenmaal in  de 
mode is. Zal hij blijvend een overheer
sende plaats behouden, of zal deze vorm 
van vervoer toch niet de vlucht nemen, 
die wij er op h e t ogenblik van verwach
ten? Ik  d.urf te  voorspellen, dat hij blij
vend zal zijn, m aar dat daarnaast voor 
bepaalde goederen en voor bepaalde tra
jecten andere vormen beter geschikt zul
len blijken te zijn. Hoe, waar, en in welke 
mate, valt nog niet exact te  beoordelen en 
zal alleen de praktijk kunnen uitwijzen. 
Wat wel vaststaat is, dat in  ieder geval 
vormen, die zich lenen voor zoveel mo- 
gelijk mechanische en zo weinig mogelijk 
menselijke arbeid vergende ladingbehan- 
deling, m eer en meer de overhand zullen 
krijgen. De steeds stijgende arbeidskosten 
en de enorme bedragen, die in het m o
derne schip moeten worden geïnvesteerd, 
dwingen to t arbeid en tijd besparende 
werkwijzen. Dit brengt m et zich mede de 
noodzaak om te allen tijde te  'kunnen be
schikken over sohepen, die aan de behoef
ten van de handel kunnen voldoen, zon
der dat wij nu al met enige redelijke 
zekerheid kunnen vaststellen, hoe die be
hoeften zich zullen ontwikkelen. Gespe
cialiseerde schepen dus, die van alle 
markten thuis zijn. Dit zullen dure sche
pen worden.

Naast de uiteenlopende eisen van la- 
dingbe'handeling, die aan het moderne 
schip worden gesteld, heeft ook de tech
nische evolutie een verhoging der inves
teringskosten tot gevolg. Ik spreek hier 
nog n iet eens over de toepassing van 
kernenergie aan boord van koopvaardij
schepen. D e heer Reuchlin heeft hierover 
twee jaar geleden het zijne gezegd en ik 
heb niets daaraan toe te  voegen. In  ieder 
geval zal het nog heel veel jaren duren, 
voordat het commercieel geëxploiteerde 
atoomschip het 'turbine- en motorschip 
van de zeeën verdrijft. De noodzaak om 
door een vérgaande automatisering van 
de machinekamer de exploitatierekening 
te ontlasten vergt reeds nu het maken 
van aanzienlijke kosten, die voor de baat 
uitgaan.

Het gaat niet alleen om lijnschepen. 
De reders, die zich toeleggen op de al
gemene vrachtvaart en de tankvaart, wor
stelen met soortgelijke problemen. Ook 
hier blijkt het schip, waarmee m en in de 
eerste naoorlogse jaren heeft gevaren, niet 
langer mee te kunnen. D e geweldige ont
wikkeling van de grote bulkcarrier en van



de mammoettanker heeft er toe geleid, 
dat schepen van het tot heden gangbare 
type vóór hun tijd oud zijn geworden en 
in de hevige concurrentiestrijd, die in 
deze markten woedt, niet meer mee kun
nen. Ook hier heerst twijfel omtrent de 
vraag, wat het schip van de toekomst zal 
zijn. Dertig-, vijftig-, honderdduizend ton 
of nog groter? En hoeveel emplooi zal er 
blijven voor de 14/15.000-tonner, die de 
Liberty moet gaan vervangen? Het lijkt 
wel eens, of de reders zich dit niet af
vragen en m aar lukraak alles bestellen 
wat de werven te koop aanbieden, als het 
maar groter en moderner is dan wat er 
al vaart. Niemand weet, of de gok goed 
zal aflopen of in een volledige catastrofe 
zal eindigen.

De voor de werkelijke behoefte veel 
te grote capaciteit van de werven, de lage 
bouwprijzen, met name in Japan, en de 
gemakkelijke betalingsvoorwaarden, die 
daar en in vele andere landen worden 
aangeboden, dragen in  bedenkelijke mate 
tot deze ontwikkeling bij. H et zou te 
wensen zijn, dat de reders meer dan zij 
nu schijnen te  doen het plaatsen van hun 
bouworders lieten voorafgaan door een 
gedegen marktonderzoek. Dit zou waar
schijnlijk aantonen, dat wanneer de thans 
op stapel staande tonnage aan de wereld- 
vloot wordt toegevoegd, haar capaciteit 
te groot zal zijn voor het dan beschikbare 
ladingvolume. In feite is dit heden ten 
dage reeds het geval.

De groei van onze vloot is het laatste 
decennium ten achter gebleven bij die van 
de wereldvloot in zijn geheel. Het Neder
landse aandeel in deze vloot is dus kleiner 
dan het vroeger wel geweest is. Gezien de 
uitbreiding van het aantal landen, dat aan 
het verkeer ter zee deelneemt, gezien ook 
het lagere kostenpeil en het gunstiger be- 
lastingklimaat in vele van deze landen, 
is het onvermijdelijk, dat wij blijvend met 
een meer bescheiden plaats op de ranglijst 
genoegen zullen moeten nemen. D it be
tekent echter geenszins, dat ons aandeel 
in het wereldvervoer niet toch nog zeer 
belangrijk zal kunnen zijn en dat voor de 
Nederlandse koopvaardij geen taak meer 
zou zijn weggelegd.

M et het oog op de zware eisen, die de 
financiering van de vervanging en moder
nisering zal stellen, is het wel zaak, dat wij 
op de aard van deze taak ons ernstig be
zinnen. Voortbouwend op onze eeuwen
oude traditie en ervaring zullen wij voor 
alles bedacht moeten zijn op de kwaliteit 
van de diensten, die wij kunnen aan
bieden en op die van ons apparaat. Dit 
vraagt om een visie op de toekomst, een 
visie op de toekomstige ontwikkeling van 
het vervoer ter zee en op de eisen, die 
daaraan door de handel gesteld zullen 
worden. Een visie, die niet gebaseerd kan

zijn op intuïtie en overlevering, m aar die 
gefundeerd zal m oeten zijn op technische 
research en m arktonderzoek.

Wij zullen hiervoor een beroep moeten 
doen op de wetenschap. In  het technische 
vlak zijn wij al een heel eind op de goede 
weg. Zowel onze vereniging als vele indi
viduele rederijen onderhouden goede en 
intensieve contacten m et wetenschappe
lijke instellingen als het Scheepsbouw
kundig Proefstation, T.N.O. enz., waar 
onze problem en de volle aandacht krijgen.

A nders ligt d it op het terrein van de 
economie. In  ons land  is, een enkele uit
zondering daargelaten, bij de beoefenaren 
van de economische wetenschap de be
langstelling voor de scheepvaart gering. 
Onder auspiciën van de Scheepvaart- 
commissie der Wereldhandelsconferentie 
zijn onlangs een aantal economen van 
naam bijeengekomen voor een bespreking 
van scheepvaart-economische vraagstuk
ken. D aar was geen Nederlander bij. 
Toch is het van het grootste belang, dat 
in deze kring ook een specifiek Neder
lands geluid kan  worden gehoord, en 
meer in het algemeen, dat wij kunnen be
schikken over wetenschappelijke studies, 
die ons to t le idraad  kunnen zijn bij het 
bepalen van onze politiek. H et verdient 
daarom aanbeveling naar middelen te 
zoeken, w aardoor bij onze economen 
meer belangstelling kan worden gewekt 
voor de toch zo interessante en boeiende 
soheepvaartproblem atiek.

Visie vraagt ook revisie: een bereid
heid to t revisie van de  opvattingen, voor
oordelen m isschien, waarmee wij zijn 
grootgebracht en  w aarin wij altijd ge
loofd hebben. E en veranderende wereld 
stelt nu  eenm aal nieuwe eisen en wij 
zullen ons m oeten aanpassen.

Wij zullen voor alles ons er van be
wust m oeten zijn, dat een bundeling van 
krachten een sine qua non is voor het 
voortbestaan van onze bedrijfstak —  in
ternationaal zo goed als nationaal —  op 
de grondslag van het vrije ondernemer
schap. A ls enkeling staan wij zwak tegen
over de om standigheden —  de enorme 
investeringen, die wij zullen moeten 
financieren, de  noodzaak to t uitgebreide 
technische en economische research —  en 
tegenover de grote heren, met wie het 
kwaad kersen eten is.

Wij zijn al, m in of meer ongemerkt, 
een heel eind in die richting gevorderd. 
De kleine alleenstaande 19e-eeuwse reder, 
die m et behulp van vrienden en relaties 
het geld bijeenbracht om een scheepje uit 
te rusten, heeft het veld geruimd voor de 
grote N .V ., die m iljoenen in haar vloot

heeft vastgelegd. H eden ten  dage aan
vaarden die grote m aatschappijen de con
sequenties van de verdergaande schaal
vergroting en associëren zich m et wie 
eens hun concurrenten w aren om  geza
menlijk hun diensten te  onderhouden. 
Nederland blijft hierbij niet ten achter.

Redersverenigingen werken sam en met 
gelijkgezinde organisaties in  andere lan
den in een poging om  eendrachtig het 
hoofd te bieden aan de vele gevaren, die 
hun bestaan bedreigen. O ok hier ont
staat meer en meer begrip voor de  nood
zaak om onderlinge verschillen opzij te  
zetten ten behoeve van h e t gemeenschap
pelijk belang.

Tegenover onze klanten  'kunnen wij 
het „verdeel en heers” reeds lang niet 
meer toepassen. H et regelmatige overleg 
tussen de Raden van Zeeverladers en  de 
redersorganisaties, dat zich de laatste 
jaren op internationaal niveau heeft ont
wikkeld, heeft ongetwijfeld bijgedragen 
tot een beter wederzijds begrip en  ook 
tastbare resultaten opgeleverd.

H et gesprek met de  vlagdiscrimineren- 
de landen voltrekt zich hoofdzakelijk op 
regeringsniveau. Wij kunnen daarbij 
slechts adviseren en trach ten  hen, d ie dit 
gesprek moeten voeren, te  overtuigen van 
de rechtmatigheid onzer verlangens.

Onzerzijds zullen wij dan m oeten wil
len erkennen, dat onze R egering niet al
leen een tegenspeler, m aar ook een goede 
bondgenoot kan zijn. Im m ers een bloeien
de koopvaardij is ook een em inent lands
belang.

Binnenslands ontm oeten wij de Rege
ring op velerlei terrein, w aar zij door 
fiscale en andere m aatregelen regelend 
ingrijpt in onze bedrijfsvoering. O ok dit 
zullen wij moeten accepteren, ons bewust, 
dat de gecompliceerde m oderne samenle
ving deze leiding van bovenaf nu een
maal noodzakelijk m aakt.

Met deze vele beperkingen van onze 
individuele vrijheid zijn wij —  zij het 
soms m et enige m oeite —  vertrouw d ge
raakt. Zij worden ons opgelegd, doordat 
anderen hun rechten opeisen. Slechts 
wanneer wij deze rechten erkennen, zul
len wij met succes voor ons eigen goed 
redht kunnen opkomen.

M en heeft wel gezegd —  en terecht —  
dat wij staan voor een revolutie. R eders 
zijn over het algemeen niet revolutionair 
gezind, m a a r . . .  wij zullen m et de revo
lutie moeten leven en wij zullen haar ook 
willen overleven. D a t zal veel inspanning 
vergen, veel werk en veel geld, m aar 
bovenal: een juist inzicht en een goed 
beleid.

D at het daaraan niet moge ontbreken!
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DE W A N K E L H O T O R Ir. H. J. MEEWIS

Bij alle machines, die een heen- en weergaande zuiger bezitten, m oet de beweging daarvan door middel van het beproefde kruk- 
drijfstangmechanisme in een draaiende worden omgezet. De traagheidskrachten, die daarbij optreden en evenredig zijn m et het kwa
draat van het toerental, vormen een begrenzing daarvan.
H et heeft niet aan pogingen ontbroken om dit euvel te omzeilen door het construeren van een motor of pom p met een of andere vorm  
van roterende zuiger, die de as aandrijft. Reeds op het eind van de 18e eeuw vindt men octrooien in die richting. Voor motoren kon 
geen van deze constructies tot praktische toepassing kom en, waarbij natuurlijk de moeilijkheden van de afdichting een grote rol speel
den. D it gelukte pas m et een motor, waarvan het principe door Felix Wankel werd aangegeven en die vanaf 1954 bij de NSU-fabrie
ken tot ontwikkeling gebracht is.

Principe van de W ankelmotor
H et principe van deze m otor is dat door 

de combinatie van de gedaante van de bin
nenkant van het huis en de daarin rote
rende zuiger er kamers ontstaan van wis
selende grootte, waarin het bekende pro
ces van compressie, verbranding en ex
pansie plaatsvindt.

De binnenkant van het huis is gevormd 
volgens een trochoïde of golfkromme.

De trochoïden behoren tot de zg. rol- 
krommen. Zij ontstaan doordat een cirkel 
over een rechte lijn rolt of om een andere 
cirkel (epitrochoïde) of binnen een andere 
cirkel (hypotrochoïde). Ieder punt in het 
vlak van de rollende cirkel beschrijft een 
trochoïde; ligt het punt op de cirkelomtrek 
dan ontstaat de bekende cycloïde (epi- of 
hypocycloïde).

Fig. 1. Ontstaan van de tweebladige epitro
choïde door afrollen van de cirkel R over de 
vaste cirkel K, waarbij de verhouding van de 

middellijnen K  : R  =  2 :1 is.

Om een gesloten kromme te verkrijgen 
is het noodzakelijk, dat de verhouding tus
sen de stralen van vaste en rolcirkel een 
geheel getal is. In  fig. 1 is een zg. tweebla
dige trochoïde getekend, waarvoor boven
genoemde verhouding twee bedraagt, 
m.a.w. de rolcirkel m aakt twee omwente
lingen per gehele omgang. Is de afstand 
tussen de m iddelpunten van de cirkels r 
dan is de straal van de vaste cirkel 2 /3  r 
en die van de rolcirkel 1 /3  r. N oem t men 
de lengte OP =  e, dan ziet men dat de 
halve hoogte van de trochoïde r +  e is 
en de halve breedte r —  e. De vorm van 
de krom m e hangt verder geheel af van de 
verhouding e /r . Is deze gelijk nul, dan 
gaat de trochoïde over in een cirkel met 
straal r en is deze gelijk aan 1/3 dan krijgt 
men de epicycloïde- Boven een waarde

voor e /r  =  1 /9  vertoont de trochoïde op 
de smalste plaats een instulping naar bin
nen, zoals in fig. 1 te zien is. Voor punten 
buiten de rolcirkel krijgt de krom m e een 
lus, zodat waarden e /r  > 1 / 3  technisch 
zonder belang zijn.

De tweebladige epitrochoïde kunnen we 
ook op een andere wijze verkrijgen, zoals 
aangegeven in fig. 2, die tevens het con- 
structie-principe laat zien, waarop de W an- 
kelm otor berust. H ierin stelt a een doorlo
pende as voor, waarop een excentriek met 
excentriciteit e is aangebracht. De as loopt 
in het motorhuis h, waaraan concentrisch 
m et de as een tandrondsel l vast bevestigd 
is. Dit rondsel grijpt in op een tandkrans 
met inwendige vertanding 2, w aarvan de 
straal van de steekcirkel en dus ook het 
aantal tanden 1% m aal zo groot is als dat 
van het rondsel. Deze tandkrans is beves
tigd in het zuigerlichaam z, dat om  het ex
centriek kan wentelen. Het m iddelpunt 
van de tandkrans ligt dus op één lijn met 
het middelpunt O t van het excentriek. We 
stellen nu als eis, dat bij het draaien van

de as het punt P van het zuigerlichaam, 
dat in de beginstand gelegen is op het ver
lengde van de excentriekstraal M O x op 
een afstand r van O,, voortdurend in aan
raking blijft met de binnenwand van het 
huis, om daaruit de gedaante daarvan te 
bepalen.

Om dit te doen is in fig- 3 de uitslag 
van het mechanisme getekend. M  is het 
asmiddelpunt, O, dat van het excentriek 
en P t het punt, waarvan de baan bepaald 
moet worden. W eer is MO, =  e en 
0 ,P t =  r. Bij het draaien van de as, bijv. 
over een hoek a in de richting van de wij
zers van een uurwerk, zal de tandkrans 
gaan afrollen over het stilstaande rondsel 
en daarbij het zuigerlichaam, met de lijn 
OjPj, doen wentelen om het excentriek- 
middelpunt O,. Om na te gaan, waar Px 
ten slotte terecht komt denken we ons in, 
dat we om te beginnen de as vasthouden, 
m aar nu het rondsel (met het gehele huis 
dus) om dezelfde hoek a laten draaien, 
m aar in tegengestelde richting. Omdat 
de overbrengingsverhouding tussen rond

Fig. 2. Ontstaanswijze van de tweebladige epitrochoïde, toegepast bij de Wankelmotor.



Fig. 3 . Bepaling van de vorm van de tweebla- 
d i g e  epitrocho'ide met behulp van het 

mechanisme van fig. 2.

sel e n  tandkrans 2 : 3 is, zal deze laatste, 
met h e t  zuigerlichaam en lijn OiP,, over 
een h o e k  § a linksom draaien en dus 
k o m e n  in de stand Ö,PL/. Om de werkelij
ke s t a n d  P., te vinden moeten we alles, dus 
huis, ro n d se l, as enz. over de hoek a naar 
rech ts draaien, zodat het rondsel weer in 
zijn o u d e  stand komt, de as over hoek « 
naar r e c h ts  gedraaid is en het excentriek- 
m id d e lp u n t eveneens en dus in 0 2 komt. 
OjPo' b lijft een hoek § a maken met het 
v e r le n g d e  van de excentriekstraal MO.,, 
w a a rm e e  de nieuwe plaats P2 van P1 ge
v o n d e n  is. We constateren, dat OxP., nu 
een h o e k  J  a maakt met de verticale 
lijn, m .a .w . OftPx wentelt met § van de 
h o ek sn e lh e id  van de as om het excentriek- 
m id d e lp u n t en in dezelfde draairichting 
als d e z e .

N e m e n  we M  als het middelpunt van 
een coördinatensysteem , waarbij de Z-as 
naar l in k s  en de 7-as naar onderen toe 
p o s i t ie f  genomen is, dan vinden we voor 
de v e rg e lijk in g  van de kromme, die P be
s c h r ijf t

x  =  e . sin a +  r . sin a 
y  —  e . cos a r . cos § a.

H e t  blijkt nu, dat dit precies dezelfde 
v erg elijk in g  is, die we hadden kunnen op
sc h rijv en  voor de op de „normale” wijze 
g ev o rm d e  epitrocho'ide van fig. 1, zodat 
de o p  de  beschreven wijze ontstane vorm 
van d e  binnenkant van het motorhuis 
e v e n e e n s  een tweebladige epitrocho'ide is, 
w a a rv o o r  ook geldt, dat voor e /r  =  i  
de k ro m m e  in een epicycloïde overgaat, 
die o p  de Z-as een spitse punt vertoont- 
Ook z a l  boven e /r  =  j  de kromme een 
in s tu lp in g  vertonen op die plaats.

U i t  d e  vergelijkingen volgt: 
voor

« = = 0 ,  x = = 0 e n y  =  r - f - e
en v o o r

u. =  270°, x  =  r —  e eny =  0,
dus w e e r  geheel in overeenstemming met 
h e tg e e n  bij fig. ] reeds werd opgemerkt.

De verhouding e /r  =  J  geeft dus de 
bovenste uitvoerbare grens aan, maar er 
bestaat daarvoor nog een andere prakti
sche beperking.

Zoals uit fig. 3 te zien is, staat alleen in 
de symmetrische standen 1 en 3 de straal 
van het zuigerlichaam OP loodrecht op de 
raaklijn aan de trochoïde, maar in een tus
senstand, bijv. stand 2, maakt 0.,P2 een 
hoek met de norm aal op de trochoïde. Nu 
moet in P  het zuigerlichaam voortdurend 
afdichten tegen het motorhuis en het ligt 
voor de hand, dat de praktische uitvoe
ring van deze afdichting des te moeilijker 
wordt naarm ate deze „zwaaihoek” cp gro
ter wordt. Om cp te  bepalen bedenke men, 
dat de norm aal op de trochoïde moet 
gaan door de momentele draaiingspool 
van P en deze is gelegen in het punt van 
aanraking van de steekcirkels van rondsel 
en tandkrans, d.w.z. voor stand 2 in het 
punt S.2 op het verlengde van 0 2M. Uit 
A  0 2S2jP2, w aarin z i  P2 =  cp en S2 =  
ff gesteld is volgt met de sinusregel 
0 2S.2 : 0 2P.2 =  sin cp : sin ff, of 3 e : r —

, 3 e— sin cp : sin ft en dus sm cp =  —  sin ft.

Bij de draaiing van het mechanisme door
loopt hoek ft alle waarden en bereikt even 
onder de Z -as 90°. De maximum-waarde 
van de „zw aaihoek” cp wordt dus gevon

den uit sin cpm;ix =  3

Wil m en dus voor cpmaK een waarde van 
bijv. 30° niet te boven gaan (of in totaal 
60°, de uitslag is naar beide zijden), dan 
moet de verhouding e /r  onder § blij
ven.

De vorm  van het zuigerlichaam ont
staat uit de overweging, dat dit in ieder 
geval driezijdig symmetrisch moet zijn. 
Immers, nadat het excentriek 360° ge
draaid is, zal de draaiing van het zuiger
lichaam 120° bedragen en zal het punt Q, 
resp. R  (fig. 4) op de plaats van P geko-

Fig. 5. Tweebladige epitrocho'ide m et inwen
dige omhullende. Machineafmeting voor gelijk 
kamervolume bij verschillende gedaanten van de

krommen
cp R/e cma:

Boven 15° 11,5 20
Midden 25° 7,1 18
Onder 50° 3,9 10

Fig. 4. Bepaling van de gedaante van de 
roterende zuiger van de Wankelmotor.

men zijn en moet dezelfde toestand zich 
herhalen. Om het verloop te vinden tus
sen de punten P , Q en R  kunnen we ons 
denken, dat we nu de tandkrans met het 
zuigerlichaam vasthouden en het rondsel 
m et het gehele huis binnen de tandkrans 
laten afrollen, m.a.w. M  (fig. 4), gaat een 
cirkel met straal e om 0 1 beschrijven. Legt 
M  op deze cirkel een hoek ft af bijv. naar 
rechts, dan wentelt intussen het huis we
gens de tandverhouding een hoek l i  ft 
naar links om M , zodat de totale verdraai
ing van de hartlijn van de trochoïde 
1 i  ft —  ft =  i  ft naar links bedraagt. Door 
de nieuwe stand van de hartlijn door de 
nieuwe plaats van M  te trekken, waarbij 
M A  =  M 'A ' zouden we de trochoïde in 
haar nieuwe stand kunnen tekenen. H er
halen we dit proces voor verschillende 
hoeken (waarbij het voldoende is, dat 
deel in de buurt van punt A ,  zie fig. 4, 
over te nemen) dan kunnen we al deze tro- 
choïden aan de binnenzijde door een om
hullende of eigenlijk hier een „inhullende” 
verbinden, zoals schematisch in fig. 4 aan
gegeven. Deze omhullenden vormen sa
m en het grootste zuigerlichaam, dat bij de 
gegeven trochoïde mogelijk is. Hierbij 
m oet het symmetriepunt B (fig. 4) zo lig
gen, dat BC  =  4e. Dit is gemakkelijk in 
te zien, omdat bij de verdere wenteling 
van het zuigerlichaam B  de nauwste plaats 
bij A  moet kunnen passeren. Dan is 
OpB =  0 2A  =  2 (r —  e) —  r —  r —  2e 
en omdat 0 ,C  == r +  2e is BC =  
(r +  2e) —  (r —  2e) =  4e.

In  fig. 5 zijn drie verschillende tro- 
choïden getekend met hun „vullicham en” 
voor drie verhoudingen van r /e , dus ook 
m et drie waarden voor cpmsLX. In  elke figuur 
is dit vullichaam in twee standen getekend, 
getrokken zo, dat aan de onderkant de 
kleinste kamer F min ontstaat en gestreept



zo, dat links de grootste kam er F inax 
w ordt gevormd. D enken we ons, dat in 
de gestreepte stand w ordt aangezogen en 
in de getrokken stand het eind van de u it
laa t bereikt is dan stelt F max —  F min het 
„slagvolum e” voor. De grootte van de drie 
vorm en van fig. 5 zijn zo gekozen, dat 
voor alle drie F raax —  F min gelijk is ge
houden, w aaruit blijkt dat voor een gege
ven slagvolume bij afnem ende verhouding 
r /e ,  dus toenem ende <jsmax de m otor klei
ner wordt.

F min zou ook het volum e kunnen voor
stellen aan het eind van de compressie; 
F max/ F min stelt dus de m axim ale com pres- 
sieverhouding emax voor. H et blijkt, dat 
deze bij afnem ende verhouding r /e  juist 
kleiner w ordt; bij een gegeven compres- 
sieverhouding behoort een bepaalde ver
houding r /e .  D it volgt ook uit de grafi
sche voorstelling van fig. 6, w aarin het 
„slagoppervlak” en de grootste compres- 
sieverhouding uitgezet zijn t.o.v. de hoek 
<pmax, die, zoals we gezien hebben, in een
voudig verband staat m et r /e .  Deze com- 
pressieverhouding is echter slechts theo
retisch en zoals bij de bespreking van het

Fig. 6. Slagoppervlakken en ideale compressie 
als functie van de zwaailioek cp {machine m et 

grootste middellijn van 100 mm).

arbeidsproces zal blijken, praktisch nooit 
te verwezenlijken.

O pgem erkt zij nog, d a t m en ook over
brengingen van 3 : 4 ,  4 : 5  enz. kan toe
passen. In  het eerste geval ontstaat een 
driebladige trochoïde m et een vullichaam  
m et vier spitsen. Dergelijke constructies 
geven bij dezelfde buitenafm eting echter 
een kleiner slagvolume en m inder com 
pressie, zodat ze alleen in bijzondere ge
vallen, als com pressor bijv., toepassing 
zouden kunnen vinden.

D e werking als viertaktm otor

In  fig. 7, a, b, c en d  is de roterende zui
ger in vier standen in het huis getekend; 
A  is de uitlaat- en E  de inlaatpoort, Z  
stelt de bougie voor. In  de zijflanken van 
de zuiger zijn uitsparingen aangebracht; 
d it is noodzakelijk, om dat anders op het 
eind van de com pressie en tijdens de ont
steking van het gasmengsel (zie kam er V2 
in  fig. 7c) in de zeer smalle spleet veel te 
hoge gassnelheden zouden optreden. Deze

Fig. 7. In- en uitlaat van een viertaktmotor 
m et roterende zuiger door openingen in de om 
trek van het trochoïdehuis. E inlaat, A uitlaat.

holtes in het zuigerlichaam  beperken de 
com pressie to t i  a f  van de theoretische 
waarde, m aar geven anderzijds gelegen
heid aan de verbrandingskam er een gun
stige vorm  te  geven.

In  fig. 7a is kam er V t zo klein mogelijk 
en zowel m et inlaat- als uitlaatpoort ver
bonden. D eze stand kom t dus overeen 
m et het bovenste dode punt van een con
ventionele m otor. In  stand fig. 7b is de as 
M  m et het excentriek E  90° naar rechts 
gedraaid en dus de ro to r 30°. Er heeft nu 
aanzuiging plaats, wat doorgaat in de stan
den c  en d, telkens 90° aswenteling ver
der. Stand d  kom t overeen met het onder
ste dode punt van een gewone zuigermo- 
tor. V oor de verdere beweging kunnen we 
nu overgaan n aa r d e  kam er F 2, waarin het 
zelfde proces optreedt, alleen over een 
volledige asom wenteling verschoven. In  
stand, a is V 2 m et de compressie begonnen, 
die voortgezet w ordt in  b to t in stand c de 
ontsteking plaatsvindt. Dit komt dus weer 
overeen m et het bovenste dode punt van 
een norm ale zuigerm otor. In d  is V s de 
expansie begonnen, die we voor kam er F :1 
kunnen vervolgen in stand a. In b is F 3 
zo groot m ogelijk (onderste dode punt) en 
de u itlaat begonnen. Standen c en d  geven 
het vervolg van de u itlaat in V3 te zien.

De conclusie is dus, dat in iedere kam er 
zich per om wenteling van de rotor, dus 
per drie om w entelingen van de as, een 
norm aal viertaktproces afspeelt. E r zijn 
drie kam ers, dus p er asomwenteling treedt

Fig. 8. Viertaktmotor m et roterende zuiger 
m et in- en uitlaat door openingen in de zijwand 
(afgebeeld in bov. dode stand ,,ontsteking" voor 

kam er V2). E  inlaat, A  uitlaat.

er één arbeidsslag op. In  dit opzicht kan 
de W ankelm otor dus vergeleken worden 
met een ééncilinder-tweetaktm otor, hoe
wel we hier een viertaktproces hebben.

De in- en uitlaatopeningen kunnen ook 
in de zijwanden van het huis w orden aan
gebracht (zie fig. 8), w aardoor ook bij 
een zeer groot toerental (10.000 om w ./ 
/m in  of meer) een uitstekende gasvulling 
verkregen kan worden.

D e resultanten van de gasdrukken in de 
kamers gaan steeds door het excentriek - 
middelpunt O van de roterende zuiger. 
Deze resultanten kunnen ontbonden wor
den in een tangentiële kracht loodrecht op 
de excentriekstraal en een radiale kracht 
daarlangs. H et produkt van de tangentiële 
kracht en de excentriciteit geeft het aan
drijvend m om ent van de ro tor as. D aar de 
tangentiële kracht, evenals die van de 
gewone zuigermotor, veranderlijk is, zul
len er vliegwielen nodig zijn om de daaruit 
voortvloeiende graad van oneenparigheid 
binnen de perken te  houden.

Constructieve uitvoering

De figuren 9 en 10 geven twee door
sneden over een uitgevoerde proefm otor 
met een kam ervolume van 250 cm3. Deze 
m otor gaf bij een compressieverhouding 
e =  8 ca. 40 pk bij 8000 om w ./m in. De 
hoofdas wordt ondersteund door een ko
gel- en een rollager, de roterende zuiger 
loopt met een naaldlager om het excen
triek, dat later door een vierrijig rollager 
is vervangen. De zuiger vertoont u itspa
ringen, waardoor zijn zw aartepunt in het 
hart van de as kom t te liggen, om dat an
ders vrije centrifugaalkrachten zouden 
ontstaan. In- en uitlaatkanalen liggen aan 
de onderkant van de om trek van het huis.

Zeer belangrijk is natuurlijk de afdich
ting van de rotor in het huis, waarbij de 
afdichting van de zuigerspitsen tegen het 
huis en de afdichting aan de zijkanten te 
onderscheiden is. Deze afdichtingen zijn 
voorgesteld in de figuren 11, 12 en 13. 
Fig. 11 laat het principe van de eerstge
noem de afdichting zien. Deze bestaat uit 
een radiaal gerichte strip, die nauw keurig 
past in een gleuf van de zuiger en door de 
centrifugaalkracht tegen de wand van het 
huis gedrukt wordt. De strip is afgerond 
volgens een straal a om  bij de schom m e
ling van de zuiger in het huis de onver
mijdelijke slijtage over een groter opper
vlak te verdelen. D it brengt m et zich mee, 
dat de binnenkant van het huis niet ge
vorm d moet worden volgens de trochoïde 
zelf, m aar volgens een krom m e, die daar 
op een afstand a evenwijdig m ee loopt 
(een zg. aequidistante van de trochoïde). 
Hetzelfde doet zich voor bij de zuiger (om 
trek 7a i.p.v. I j ) .  B edraagt de grootste 
zwaaihoek <plllax, dan is de kleinst mogelij
ke breedte van de strip h inin =  2a/sin <pmax 
zodat deze dikker en zw aarder wordt bij 
toenemende hoek <pmax.

Fig. 12 en 13 tonen de aansluiting van 
de beide dichtingen. De strippen passen



Fig. 9. Langsdoorsnede door een motor met 
roterende zuiger, kamervolume 250 cmA.

I. Excentriekas; 2. rotor; 3. middendeel van 
het huis; 4. zijdelen van het huis; 5. lagering 
van de excentriekas; 6. lagering van de rotor; 
7. rondsel met uitwendige vertanding in zijdeel 
van het huis; 8. inwendig vertand wiel in de 
rotor; 9. vliegwielen; 10. aanvoer smeerolie;
II. afvoerschijf voor olie; 12. ruimte voor de 
verbreker; 13. ruimte voor koelwater; 14.

aansluiting voor aangedreven as.

in de sleuf in een bout, die door de gas
druk tegen de zijkant van het huis wordt 
aangedrukt. De dichting aan de zijden ge
schiedt door drie stalen banden, die even
eens door de gasdruk tegen de zijkanten 
van het huis aangedrukt worden en aan 
hun binnenzijden tegen de wand van de 
groef in de zuiger dichten. De bouten 
bezitten afgeplatte kanten om de einden 
van de stalen banden op te nemen. Deze 
dichting vertoonde na een bedrijfsproef 
van 10.000 h slechts een geringe slijtage.

Fig. 14 toont een aanzicht van de zui
ger, waarin men duidelijk de uithollingen 
kan zien, die de verbrandingskamers vor-

Fig. 11. Aanligging en zwaaibeweging van de 
radiale dichtingsstrippen tegen de trochoïde, 
resp. tegen een naar buiten gelegen kromme 

evenwijdig aan de trochoïde.

Fig. 10. Dwarsdoorsnede door de motor.
1. Excentriekas; 2. rotor; 3. middendeel van 
het huis; 6. lagering van de rotor; 15. bougie; 
16. uitlaatkanaal; 17. inlaatkanaal; 18. afdich- 
tingsstrippen; 19. uitholling voor het brandbare 

mengsel.

men en de eenzijdig aangebrachte tand- 
krans voor de aandrijving.

Uit fig. 9 en 10 kan  men ook de wijze 
van koeling van d'e m otor aantreffen. Het 
driedelige huis w ord t door w ater gekoeld, 
dat onder w ordt ingevoerd en parallel in 
middenstuk en zijkanten naar boven op
stijgt. De roterende zuiger w ordt door 
olie gekoeld, die tegelijk voor de smering 
dient. Deze olie w ordt toegevoerd in de 
holle as, smeert via boringen in het excen
triek het zuigerlager en kom t zo in het 
holle zuigerlichaam. D e olie vorm t door 
de centrifugaalkracht een ring aan de 
buitenzijde van de holte en wordt bij de 
hier afgebeelde constructie, zodra die 
ring een bepaalde dikte bereikt heeft, 
door kanalen in  een zijdelings aangebrach
te vaststaande schijf naar buiten toe afge
voerd. In fig. 15 is een afbeelding van 
deze schijf gegeven. Op deze wijze wordt 
voorkomen, dat e r te  veel olie in de zuiger 
zou komen, w at grote „klutsverliezen” zou 
veroorzaken. O m  het binnendringen van 
olie via de dichtingsbanden in  de ver
brandingskamers te  verhinderen worden 
aan de zijkanten van de zuiger lipvormige 
olieschraapringen toegepast.

Het huis van d e  m otor is uit nodulair 
gietijzer vervaardigd; om de slijtage ge
ring te houden zijn de zijvlakken voorzien 
van een molybdeenlaagje en is de tro- 
choïdebaan week genitreerd. Uitvoering in 
lichtmetaal is eveneens mogelijk.

De trochoïdebaan m oet geslepen w or
den; hierbij kan  opgem erkt worden, dat 
het betrekkelijk eenvoudig is in het slijp- 
werktuig een aandrijving in te bouwen, 
waardoor de trochoïde automatisch w ordt 
gevormd.

Opvallend zijn de geringe afmetingen 
van de W ankelm otor, zoals uit de bijge-

Fig. 12. Hoekdichting m et gebogen strippen 
aan de zijkant, tangentiaal afgeplatte dichtings- 

bouten en radiale dichtingsstrippen.

schreven hoofdm aten in  fig. 9 blijkt. U it
voering als „m eercilindenmotor” is con
structief zeer wel mogelijk.

Ten slotte m erken we op, dat er nog 
een andere opbouw van de m otor volgens 
dit principe mogelijk is, nl. m et ro terend 
huis. Denken we ons (zie weer fig. 3), dat 
we de as M  stilhouden en het huis om de 
as laten wentelen, dan  gaat de zuiger 
roteren om het nu eveneens stilstaande 
excentriek m et een hoeksnelheid van 2 /3  
van die van het huis en in dezelfde d raai
richting. M aar in dat geval kunnen we de 
as m et excentriek, rondsel en tandkrans 
weglaten, als we de zuiger bevestigen op 
een tweede as, waarvan de hartlijn  op een 
afstand e ligt van de as van het huis. Deze 
tweede as moet dan m et die van het huis 
gekoppeld worden door een stel tand
wielen, zodanig dat er overbrenging van 
2 op 3 ontstaat met dezelfde draairichting.

Als verbrandingsm otor heeft een derge
lijke twee-assige m otor het bezwaar, dat 
de aansluiting van toe- en afvoerleidingen 
moeilijk wordt, evenals het toevoeren van 
de spanning aan de bougie. E en  voordeel 
is echter, dat nu zowel huis als zuiger
lichaam  om hun zw aartepunt roteren, zo
dat er nooit vrije centrifugaalkrachten 
kunnen optreden. De nadelen zijn gerin
ger bij de toepassing van een dergelijke 
constructie als com pressor; reeds in  1956 
heeft de NSU een volgens d it principe 
geconstrueerde com pressor toegepast voor 
drukvulling van een race-m otor.

Fig. 13. Hoekdichting als van fig. 12, 
uit elkaar getekend.



Fig. 14. Rotor met dichtingssysteem voor m o
tor m et roterende zuiger, 250 cms kamervolume.

Beproevingsresultaten en 
toekomstmogelijkheden

De beproevingsresultaten, die zowel in 
Duitsland als in A m erika (Curtiss-Wright) 
zijn verkregen, geven alle aanleiding te 
veronderstellen, dat zowel wat prestatie

(gem. effectieve druk) als economie be
treft de W ankelm otor volkomen gelijk
waardig is aan de conventionele benzine
motor. Ook w at de levensduur betreft heb
ben langdurige belastingsproeven hoop
volle uitkomsten te zien gegeven. Of de 
m otor in het automobielbedrijf bestand zal 
zijn tegen de voortdurende wisseling van 
belasting en dus de tem peratuur zal de toe
komst moeten leren. In  ieder geval lijken 
de voordelen van de W ankelm otor (geen 
vrije m assakrachten en een laag gewicht) 
van voldoende belang om de ontwikkeling 
in die richting voort te zetten.

In  het voorgaande is de nadruk gelegd 
op de toepassing als benzinemotor. A an
genomen, dat de constructie bestand is 
tegen de hogere drukken is er geen be
zwaar tegen toepassing als dieselmotor. 
E chter blijkt u it fig. 6, dat voor de hogere 
compressie daarvan de verhouding r /e  
belangrijk groter m oet uitvallen, hetgeen 
een vermindering van het slagvolume bij 
dezelfde afmetingen tot gevolg heeft. V oor 
hetzelfde vermogen en toerental zullen de

De fig. 1, 5, 7 t/m 15 zijn overgenomen uit het Motortechnische Zeitschrift, jaargang 21, H eft 2.

Transporten voor de olie-industrie
M om enteel heeft L. Sm it & Co’s In ter

nationale S leepdienst itwee lange afstand  - 
sleepreizen m et olieboorinstallaties in  u it
voering. D e sleepboot W itte Z ee  (9000 ipk) 
vertrok  op 15 m ei jl. m et d e  M aersk E x 
plorer van N ew  O rleans n aa r  de N oordzee, 
een afstand  van 5500 zeemijlen.

Op 20 mei jl. vertrok  de sleepboot 
Orinoco  (4000 ipk) m et de drijvende olie- 
boorinstallatie D elta I  van  P o rt H arcourt 
n aa r de G olf van M exico. D e a f  te  leggen 
afstand  bedraag t 6500 mijl.

Nieuwe financieringsmogelijkheden voor 
Engelse scheepswerven

De Engelse „E xport C red it G uaran tee”- 
instelling (EC G D ) m aak t bekend  d a t b e
sloten is om  aan Britse scheepswerven bij 
h e t bouw en van schepen ter vervanging van 
L iberty-eenheden de keus te  laten  tussen 
„B ritish term s” of „ Japan  ese te rm s” .

T o t dusver offreerde de E C G D  voor 
scheepsexporten (nieuwbouw) reeds garan
ties to t tachtig  pe t p e r  jaar, ren tende 5,5 pe t 
per jaar, m et een looptijd van tien jaar. D e 
Japanse term ijn  beloopt echter ach t jaar.

D e Japanners nam en  echter genoegen 
niet g ro tere risico’s w aardoor veel m eer 
scheepsbouw opdrachten  konden  w orden ge
realiseerd. Zo accep teerde m en  hypotheken 
van  75 p e t van de koopsom  der schepen 
terwijl voor de resterende 25 p e t genoegen 
w erd genom en n ie t een garan tie  voor de 
tijd  van  2 %  jaar van de bank  van de 
betrokken  scheepswerf.

D e Engelse E C G D  is thans bere id  der- 
gelijike risico’s eveneens te  aanvaarden , ech
ter alleen m et betrekking to t h e t hierboven 
aangeduide scheepstype.

D eze verandering is het gevolg van het 
n ie t verkrijgen van een opd rach t van de 
bekende reder Onassis. Deze o rder heeft be
trekking op vier zogenaam de SD-14-sche- 
pen ter w aarde van ru im  <£ 1 m ln elk. V er
tegenw oordigers van Onassis voerden in

Engeland besprekingen m et d e  d irectie van 
de w erf B ertram  and  Sons Ltd., die w erden  
afgebroken o m d a t Jap an  n ie t gunstiger 
voorw aarden aankw am .

De nieuw e m aatrege l is vooral van belang  
voor kleine w erven, vaak  m et capac ite it 
voor de bouw  van slechts één schip tegelijk, 
die veelal geïn teresseerd  zijn in  de con
structie van eenheden te r  vervanging van  
Libertysohepen.

B. & W. staakt nieuwbouw
D e directie van B urm eister & W ain  heeft 

bij m onde van president-d irecteur H eineke 
bekendgem aakt, dait de w erf zich n ie t m eer 
zal bezighouden m et de nieuw bouw . D it b e 
drijf, d a t de grootste scheepsw erf in D en e
m a rk e n  is en in 1854 w erd gesticht, zal 
zich v oo rtaan  alleen toeleggen op de fa 
bricage van dieselm otoren en op  de rep a 
ra tie  va.n gro te schepen. M ocht e r  in de 
toekom st een w instgevende n ieuw bouw op- 
drachit te bem achtigen zijn, dan  zal m en 
de uitvoering alsnog overwegen. V olgens de 
(directie van  B. & W. is e r  in de laatste 
jaren  op d e  nieuw bouw afdeling veel verlies 
geleden.

NIEU W E U IT G A V E N
„F ysica v o o r he t H .T .O .” deel 2: T ril

lingsleer, gelu id  en  licht, door ir. A . C. 
van den B ergen en  drs. J. C. M . v an  der 
L inden, verschenen bij N .V . U itgeverij 
N ijgh & van D itm a r te  ’s-G ravenhage. Ie  
druk, 127 pag., prijs ingenaaid ƒ 13,90.

Zoals u it h e t voorw oord van  de sch rij
vers, die beiden als leraren  aan het H oger 
Technisch O nderw ijs zijn. verbonden, reeds 
blijkt, is h e t boek speciaal voor dit o n d e r
wijs bestem d en w erd  h e t aangepast aan  de 
nieuw e stru c tu u r van  de H ogere T echnische 
School.

Fig. 15. Opstelling van de vaste olie-afvoer- 
schijf in de rotor van fig. 14.

1. Zijdeel van het huis; 2. rotor;
3. olie-afvoerschijf.

afmetingen als dieselmotor dus belangrijk 
groter uitvallen dan als benzinemotor. In 
een volgend artikel wordt nader ingegaan 
op de te bereiken afmetingen.

Op heldere wijze w orden in een 3-tal 
hoofdstukken de beginselen van de diverse 
trillingsverschijnselen van vaste lichamen, 
vloeistoffen en gassen uiteengezet en voor 
berekening toegankelijk  gem aakt, waarbij 
ook grafische weergave en demping worden 
behandeld. In hoofdstuk 4 w ordt nader in
gegaan op het geluid ais trillingsverschijn- 
sel, geluidsbronnen en begrippen, terwijl 
hoofdstuk 5 het licht behandelt waarbij een 
aantal optische begrippen en wetten ter 
sprake kom en. H oofdstuk  6 'behandelt ten
slotte een aantal lichttechnische begrippen 
en eenheden.

In ieder hoofdstuk zijn een groot aantal 
vraagstukken opgenom en (met antwoord) 
w aaraan de lezer zijn opgedane kennis in 
ru im e m ate kan  toetsen.

H oew el h e t boek in  de eerste plaats lie- 
stem d is voor de leerlingen van de H.T.S. 
kan het goede diensten bewijzen bij zelf
studie en opfrissing van door de jaren wat 
vervaagde kennis. V oor een. goed begrip 
van de stof dienen echter de beginselen der 
goniom etrie en d ifferen tiaal/in tegraalreke
ning beheerst te  worden.

H et boek is in  prettig  leesbare stijl en 
d ruk op goed papier uitgevoerd m et duide
lijke figuren, en m aak t m et de geplastifi
ceerde kaft een zeer verzorgde indruk.

Bij een volgende d ruk  zouden enige aan
getroffen  zetfoutjes kunnen  w orden gecor
rigeerd, en  wel: 

op pag. 31 regel 15, w aar de 2e sin. een 
cos dient te zijn, op pag. 113 regel 15 
w aar aan de eerste 10 de lengte-eenheid m  
d ient te  w orden toegevoegd en op pag. 114 
w aar de laatste 2 regels kunnen  vervallen.

V erw acht mag w orden dat h e t boek in 
een behoefte zal voorzien.

Ir. J. N . Joustra



AUTO M ATISCH E VERHAAIL1EREN M ET D R IEV O U D IG  

PQ O LO M SCH A KELBA RE D RA A ISTRO O M  

KO O IAN KER-M O TO REN

door

R E IN H AR D  K O H N E R T

Erlangen

Conventionele verhaallieren vereisen een permanente bediening door het scheepspersoneel. D e neiging tot m oderne installaties 
welke als doel hebben de ligtijd te bekorten, personeelsbeperking enz., is niet bij de dekwerktuigen opgehouden. De toepassing van  
elektrische hanger- en preventerlieren is een voorbeeld van dit streven. Een verdere stap in deze richting is de toepassing van automati
sche verhaallieren, welke een automatische controle van de trossentrek mogelijk maken. Deze lieren werden reeds in de twintiger jaren 
toegepast, voornamelijk bij de vaart op de „Great Lakes” en vinden nu ook in de nieuwbouw een toepassing als automatische verhaal
lieren. In de afgelopen jaren is gebleken dat deze liersystemen, wat hun economisch gebruik en veiligheid betreft, de tot nog toe 
gebruikte handbediende lieren en kaapstanden ver overtreffen.

Hun voordeel ligt hierin, dat bij een 
afwijken van de trossentrek van de 
ingestelde waarde, de noodzakelijke tros- 
lengte-verandering zonder ingreep van de 
bemanning wordt uitgevoerd. De lieren 
kunnen na een eenmalig instellen vóór 
het laden, lossen of schutten verder on
bemand blijven. Een routinetest na be
paalde tijdsperioden is voldoende. Voor 
het aandrijven van automatische verhaal
lieren worden op doelmatige wijze draai
stroom kooiankermotoren gebruikt, wel
ke direct uit het draaistroom-boordnet ge
voed kunnen worden.

Constructie en werking
De automatische verhaallier bestaat 

gewoonlijk uit een mechanisch gedeelte 
met draadtrommel, de tandwielkast met 
lastveer (werkend als een balans) en aan
gebouwde elektromotor en verder uit de 
bedieningskolom, starterkast, schakelkast 
voor de automatiek en omschakelaar voor 
automatisch bedrijf (fig. 1). De kracht
bron is een in serie gefabriceerde, drie
voudig poolomschakelbare kooiankermo- 
tor voor laadlieren met aangebouwde elek
tromagnetische rem. De vermogenstrap- 
pen zijn 5 /2 5 /5 0  pk. Bij grotere lieren 
met een trekkracht boven 10 ton wor
den ook seriefabrikaat draaistroomliermo-

Fig. 1. Automatische verhaallier met een 
trekkracht van 8 t. (Foto Siemens AG)

Fig. 2. Bedieningskolom voor een verhaallier. 
1. Handbediening; 2. Noodknop.

van de hoofdsohakelaar over en bedient 
de m otor van de verhaallier al naar ge
lang de trossentrek.

Een elektrische sperinrichting in de 
hoofdsohakelaar verhindert d a t de lier 
hierm ede in  werking w ordt gesteld bij 
ingeschakelde autom aat. D e onder de 
hoofdschakelaar in de bedieningskolom  
geplaatste noodknop blijft echter ook bij 
autom atisch bedrijf in functie.

H et m eten van de trossentrek, welke op 
de draadtrom m el aangrijpt, gebeurt 
door middel van een in de lierkast inge
bouwde lastveer (fig. 4). D eze bestaat in 
principe uit een veerelem ent, d a t de 
kracht tussen draadtromimel en  tandw iel
kast van de lier overbrengt. D e m eest ge
bruikelijke uitvoeringen zijn torsiestaaf-, 
schotel- en spiraalveren. D e verdraaiings- 
hoek van de lastveer w ordt via een dif- 
ferentiaaloverbrenging naar d e  autom a
tische schakelaar overgebraoht, welke de 
m otor overeenkomstig 'het verschil tussen

toren met de verm ogenstrappen 6 ,5 /4 0 /  
83 pk toegepast.

De bedieningskolom  (fig. 2) en de star
terkast zijn op dezelfde wijze uitgevoerd 
als in de norm ale draaistroom hijslierin- 
stallaties. De apparatuur voor autom ati
sche trekkrachtinstelling is in een afzon
derlijke schakelkast ondergebracht, en 
vormt slechts een aanvulling op de hijs- 
lierbediening. H e t schema van een auto
matische verhaallier is in figuur 3 getoond.

De handbediening van de automatische 
verhaallier is als die van een laadlier, 
d.m.v. een in de bedieningskolom ge
plaatste hoofdschakelaar, met drie stan
den voor „hieuw en” en drie voor „vie
ren” . De w erking van beide soorten lie
ren is gelijk, zodat de verhaallier ook als 
laadlier gebruikt kan worden. De om- 
sohakelaar voor de bedrijfstoestanden 
„hand” en „autom atisch” is samen met 
een controlelamp in een gegoten schakel
kast bij de bedieningskolom geplaatst. Bij 
de schakelaarstand „autom atisch” neem t 
een autom atische schakelaar de functie

4=UI

Fig. 3. Schema van een automatische 
verhaallier.

1. Motor; 2. Schakelkast (starter); 3. Bedie
ningskolom; 4. Schakelkast automatische be
diening; 5. Automatische schakelaar; 6. Om
schakelaar hand-automatisch; 7. Controlelamp 
automatisch bedrijf; 8. Omschakelaar tand
wielkast; 9. Eindschakelaar; 10. Schakelkast 

voor afstandmelding met noodknop.



Fig. 3a. Omschakelaar voor 
„hand-lautomatisch bedrijf'.

gemeten en ingestelde waarden van de 
trossentrek zolang inschakelt, to tdat 'bei
de waarden overeenstemmen.

Hierbij moet opgemerkt worden, dat 
bij automatische bediening in de eerste 
schakeltrap van het vieren slechts de rnag- 
neetrem  gelicht wordt, m aar de m otor uit
geschakeld blijft.

D oor de trosbelasting wordt dan. de 
m otor meegetrokken totdat de trekkracht 
de ingestelde w aarde heeft bereikt. Op 
deze m anier wordt verhinderd dat de mo
to r door plotselinge korte belastingstoten 
in de trossen bv. door voorbijvarende 
schepen, onmiddellijk ingeschakeld wordt

Fig. 4. Lastveer van een automatische ver- 
haallier (Rheinstahl-Nordsee-Werke, Emden).

en de tros uitviert of inhaalt. D it zou 
onder bepaalde omstandigheden to t een 
schakelresonantie in het liersysteem, en 
tot een onnodig hoge schakelfrequentie 
kunnen, leiden. D e traagheid van m otor, 
rem  en tandwielkast vormen bij gelichte 
rem in de eerste „vier”-trap een dem pend 
systeem, dat zich goed aanpast aan de 
belastingstoename in de trossen, zodat de 
inschakelfrequentie van de m otor to t een 
minimum beperkt blijft. Pas in de 2e en

Fig. 5. Automatische schakelaar.
1. Aseind voor aandrijving vanaf lastveer; 2. 
Wijzerplaat; 3. Meetwaarde wijzer voor de 
trossentrek; 4. Instelwaarde wijzer; 5. Instel
waarde knop; 6. Verstelbare contacthouder; 

7. Vast ingesteld nokcontact.

3e stand van de bedieningsschakelaar bij 
vieren w ordt de m otor bijgeschakeld. In  
de hieuwrichting werkt de m otor bij alle 
drie de schakeltrappen.

In  alle toegepaste systemen w ordt de
zelfde autom atische schakelaar gebruikt. 
D e constructie is in  figuur 5 getoond. De 
door de lastveer bediende schakelas (1) 
heeft een stel nokschijven welke de con
tacten bedienen. D e nokschijven kunnen 
achteraf, en onafhankelijk van elkaar in
gesteld worden. A an de voorkant van de 
autom atische schakelaar is een wijzer (2) 
op de schakelaaras bevestigd welke de 
werkelijke trossentrek op een in tonnen 
gecalibreerde wijzerplaat (3) als m eetw aar
de aangeeft. Een deel van de nokcon- 
tacten is op een contacthouder (6) beves
tigd, welke coaxiaal ten opzichte van de

Fig. 6. Afwikkeling van de automatische 
schakelaar.

nokkenas verdraaid kan worden. Door 
middel van een stelknop (5) kunnen deze 
contacten to t de instelwaarde van de 
trekkracht verdraaid worden.

E en tweede wijzer (4) welke vast ver
bonden is met de contacthouder, toont de 
ingestelde waarde op de eerder genoemde 
wijzerplaat. De vaste nokcontaoten (7) 
dienen als overbelasting- en alarmcontac- 
ten. Ze sluiten bij de maximaal toelaat
bare belasting van de lier.

Een schematische afwikkeling van de 
contacten in de automatische schakelaar 
is in figuur 6 getoond. Ze kom t over
een met de nulstand van de schakelaar, 
d.w.z. de ingestelde en gemeten waarden 
zijn gelijk, de m otor is uitgeschakeld. 
W anneer de draadbelasting toeneemt, 
dan worden de nokschijven rechtsom ge
draaid. Contact 3 sluit, en geeft het com
mando: „Rem, los” . M et gelichte rem 
w ordt de m otor meegetrokken totdat de 
trekkracht in de draad to t de ingestelde 
waarde is gedaald.

Bij nog grotere afwijkingen van de 
meetwaarde t.o.v. de instelwaarde worden 
de nokken verder gedraaid, de contacten 
4 en 5 sluiten en schakelen de motor 
m et resp. de trappen 2 en 3 in de vier- 
richtingen bij. De tros w ordt uitgevierd 
to tdat de meetwaarde weer met de instel
waarde overeenstemt.

Bij een vermindering to t onder de in
stelwaarde worden de nokschijven links
om gedraaid; overeenkomend met de af
wijking wordt daardoor de m otor met de 
le , 2e of 3e trap  van de hijsrichting zo
lang bijgeschakeld totdat de gewenste tros
sentrek weer is bereikt. D e voor het in
schakelen vereiste tolerantie tussen meet- 
en instelwaarde kan in  grootte door een 
overeenkomstig verstellen van de nok
schijven vastgelegd worden.

H et is gebleken dat een tolerantie van 
10 % t.o.v. de nominale liertrek bij iede
re schakeltrap het gunstigste is.

Evenals bij de handbediening, is ook 
bij de automatische installatie een nul- 
standvergrendeling aanwezig (nokcontact 
1). Deze maatregel verhindert een onbe
doeld starten van de lier bij slappe draad. 
Z ou om de een of andere reden de auto
matische installatie defect raken, dan scha
kelt het vast ingestelde overbelastingscon-



ta c t  (6) de lier bij de hoogst toelaatbare 
l ie r -  en trosbelasting in de vierrichting in 
e n  verhindert op deze wijze een draad- 
b re u k  of beschadiging van de lier.

E en  voordelige aanvulling op de auto
m a tisch e  verhaallier vormt een alarmin
sta lla tie  met een noodknop, die bij in
d ru k k e n  onmiddellijk de motor in vier
r ich tin g  inschakelt. De noodknoppen van 
a lle  verhaallieren kan men doelmatig op 
e e n  centraal punt in het schip opstellen, 
b v . op de commandobrug. De alarmin
s ta lla tie  wordt bij overbelasting van de 
tro ssen  ingeschakeld door één van de 
v a s t  ingestelde nokcontacten van de auto
m a tisch e  schakelaar.

D e handschakelaar op de bedieningsko- 
lo m  is bij automatisch bedrijf alleen maar 
in  vierrichting te bedienen. In een gevaar- 
to e s ta n d  kan zonder tijdverlies de tros uit
g ev ie rd  worden, en wel door verzetten van 
d e  schakelhefboom. Omschakelen op 
handbediening is niet nodig. De automa
tisch e  inrichting blijft overigens bedrijfs
k la a r  en zal zodra instel- en meetwaarde 
w e e r  overeenstemmen opnieuw ingescha
k e ld  worden.

F ig . 7. Gecombineerde anker- en automatische 
verhaallier op het M.S. „Norske Transporter". 
V erhaa llie r 10 t, Ankerlier 68 mm 0 . Ketting 
v a n  hoogwaardig staal (mechanisch gedeelte: 

Mekaniske Verkstad Pusnes Arendal).

B IJ Z O N D E R E  U ITVOERINGEN

a. Gecombineerde anker- en automati
sche verhaallieren

Beschouwt men de voor de manoeu
v re s  „ankeren”, „verhalen” en „aanleg
g e n ” in  schepen opgestelde dekwerktui- 
g e n  dan  kan men vaststellen dat anker
l ie re n  en automatische verhaallieren zel
d e n  of nooit gelijktijdig in bedrijf zullen 
z ijn . D it feit leidde tot de ontwikkeling 
v a n  de gecombineerde anker- en automa
tisch e  verhaallier. Figuur 7 toont een der
gelijke lierencombinatie op de autotrans- 
p o r te u r  m.s. Norske Transporter. Hier
b ij vervalt de complete elektrische instal
la tie  van de ankerlieren. De ankerlieren 
w o rd en  nu aangedreven door de motoren 
v a n  de automatische verhaallieren. Deze 
b e s ta a n  in hun gebruikelijke uitvoering uit 
tw e e  laadliermotoren, schakelkasten, be- 
dieningskolommen en extra toebehoren 
v o o r  de automatische bediening. De draad-

trommels van de verhaallieren moeten bij 
het ankeren losgekoppeld en vastgezet 
zijn. Bij het verhalen en aanleggen (iedere 
lier werkt afzonderlijk) worden de ket- 
tingschijven van de liertandwielkasten los
gekoppeld. Eindschakelaars bewaken de 
juiste standen van  de diverse koppelin
gen zodat foutieve schakelingen vermeden 
worden.

Bij een vastzittend anker kunnen bei
de motoren parallel op één kettingsohijf 
werken. E en  van de beide kolommen 
neemt dan de gemeenschappelijke bedie
ning over. Enige elektromagnetische 
schakelaars in  een kleine extra schakel
kast zorgen voor omschakeling op paral- 
lelbedrijf. Als variant van de gecombineer
de anker en automatische verhaallier, be
staat er een uitvoering, waarbij de twee 
afzonderlijke lieren, elk bestaande uit 
één anker- en één automatische verhaal
lier, onafhankelijk van elkaar opgesteld 
kunnen worden. De hierbij behorende 
plaatsing van beide lieren, welke niet 
noodzakelijk dwarsscheeps behoeft te 
zijn, m aakt het mogelijk de beschikbare 
ruimte op het voorschip beter te gebrui
ken.

b. Sleeplieren

Een andere speciale uitvoering van de
ze automatische lieren bestaat uit de 
sleeplier m et automatische trekkracht- en 
troslengte-instelling. Hierbij heeft de lier, 
behalve de automatische schakelaar welke 
de lier afhankelijk van de trekkracht be
dient, een extra schakelaar voor de bewa
king van d e  troslengte.

Deze troslengte-sohakelaar kom t in zijn 
samenstelling overeen m et de trekkracht- 
schakelaar van de automatische verhaal
lieren. De nokkenas van de schakelaar is 
via een overbrenging m et de draadtrom- 
mel verbonden. De verdraaiing van de 
sohakelaaras is evenredig m et de uitge
vierde troslengte.

Door m iddel van een instelknop kan de 
gewenste troslengte als instelwaarde wor
den vastgelegd. D e automatische bediening 
is zo samengesteld dat de motor bij 
overeenkomst tussen instel- en meetwaar
den van trekkracht en troslengte uitge
schakeld is. Tijdens het slepen moeten 
de beide eindstanden van de liertrommel, 
d.w.z. geheel uitgevierde tros of geheel in
gehaalde tros, zo  mogelijk vermeden wor
den.

Daarom  zijn de afwikkelingen van bei
de automatische schakelaars zo bepaald, 
dat voor inschakelen van de motor in de 
richting, welke tot compensatie tussen 
instel- en m eetwaarden van de troslengte 
leidt, een belangrijk kleinere tolerantie 
van trekkrachtwaarde t.o.v. instelwaarde 
vereist is, dan die in tegengestelde rich
ting.

Voorbeeld:

De instelwaarden voor een sleeplier 
zijn: trekkracht 50 t.; troslengte 200 m.

1. Troslengte 180-220 m: stilstand: 10- 
55 t; vieren: meer dan 55 t; hieuwen: 
m inder dan 1 0 1.

2. Troslengte m inder dan 180 m: stil
stand: 10-20 t; vieren: 20-55 t tot 
180 m; meer dan 55 t naar verkiezing; 
hieuwen: minder dan 10 t.

3. Troslengte meer dan 220 m: stilstand: 
4 5 -5 5 1; vieren: m eer dan 55 t  to t 3 
draadwi kkel i n gen op de trommel; 
hieuwen: 10-45 t to t 220  m, onder 10 
t  to t volle trommel.

Behalve de voor de  instelwaarde b e
weegbare nokcontacten krijgenbeide auto
matische schakelaars enkele vast inge
bouwde contacten voor alarm - en eind- 
standsmeldingen. De troslengteschakelaar 
kan via deze contacten „trom m el leeg” en 
„ trommel vol”-meldingen geven, en de be
diening van resp. het vieren en  het hieu
wen onderbreken. D e automatische trek- 
krachtschakelaar heeft net als bij de auto
matische verhaallier, vast ingestelde 
alarm- en overbelastingscontacten welke 
een signaal geven en bij overbelasting 
van de lier een tussen d raaitrom m el en 
lier aandrijving geplaatste koppeling on t
koppelen, zodat de sleeplier tegen ontoe
laatbaar hoge belastingen bescherm d is. 
De hier genoemde vaste schakelcontacten 
werken niet slechts tijdens automatisch 
bedrijf, m aar ook bij de handbediening. 
In  dat geval wordt dus de toestand van 
een volle of lege trommel alsmede een 
overbelasting van de lier verhinderd.

H et is doelmatig 'de alarmmelding op 
tisch en acoustisch op de com m ando
brug te  melden, resp. een afstandsaflezing 
van trekkracht en  trossentrek op de brug 
te plaatsen, opdat bij voorkom ende ge
vallen die maatregelen genomen kunnen 
worden welke de norm ale toestand van 
het slepen weer herstellen.

Autom atik-Schalte r

Fig. 8. Werkingsschema van een voorschakel- 
apparaat (Hatlapa).
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Fig. 8a. Voorschakelappamat voor een 
verhaallier met een trekkracht van 5 t. 

(mechanisch gedeelte: Hatlapa).

c. Gecombineerde voorschakel- en 
draadopspinapparaten

Autom atische verhaallieren van dit 
soort bestaan uit een norm ale laad- of 
verhaaUieruitrusting in combinatie met 
een zogenaamd voorschakelapparaat en 
een schakelkast voor automatische bedie
ning.

De schakeling en werking is gelijk aan 
die van de reeds beschreven automatische 
verhaallieren. H et verschil ligt in de af
zonderlijk van de lier geplaatste lastveer 
en automatische schakelaar, welke samen 
in  het voorschakelapparaat zijn onderge
bracht (figuren 8 en 8a). De voor het af
m eren gebruikte tros wordt vanaf de lier- 
trommel via de twee leischijven van het 
voorschakelapparaat naar de meerpaal 
aan wal gevoerd.

E en  derde beweegbare draadschijf 
brengt via een veersysteem de gemeten 
trossentrek op de automatische schakelaar 
over. De schakelaar draait in overeen
stemming met de trosbelasting, en bedient 
de lierm otor automatisch in vier- of 
hieuwricihting bij afwijking tussen meet- 
en instelwaarden, to tdat 'beide waarden 
weer overeenstemmen. Ook bij het voor
schakelapparaat kan de grootte van de ge
wenste trossentrek d.xn.v. een knop inge
steld worden. De instel- en meetwaarden 
worden op een wijzerplaat aangegeven.

Behalve zijn functie als lastveer ver
vult het voorschakelapparaat ook zijn taak 
als opspinapparaat. T ot dit doel is het

In 1966 tien maal rond de wereld gesleept
In  1966 hebben  de zeesleepboten van 

N .V . B ureau W ijsm uller sleepreizen uitge
voerd  over een afstand van  213.037 mijl, 
een afstand, die gelijk is aan  tienm aal de 
om trek  van de aarde. D it is m eer d an  ooit 
tevo ren  in  een  jaar tijds d o o r de W ijsmuller- 
v loo t slepend is afgelegd. T o t nu  toe  was 
1964 een record jaar m et 183.435 mijl. H et 
to taa l aantal gesleepte ob jecten  bedroeg 
181, w aarvoor 144 reizen w erden onderno
m en. E én  object'g ing in  1966 verloren.

D e grootste afstand w erd  in  1966 slepend 
a f  gelegd door de zeesleepboot W illem  Ba- 
rendsz■ M et 12 objecten op slechts 6 reizen

voorschakelapparaat om  zijn langas kan
telbaar uitgevoerd. M en bereikt hierdoor 
dat bij het hieuwen winding n a  winding 
naast elkaar op  de trommel gespoeld w ordt 
en niet willekeurig over elkaar gewikkeld 
worden.

Deze voorzichtige behandeling van de 
tros veroorzaakt een vergroting van zijn 
levensduur.

M et behulp van voorschakelapparaten 
is het mogelijk geworden ook achteraf 
schepen van automatische verhaallieren 
te voorzien en zo aan de moderne lier- 
techniek aan te  passen. Een kostbare ver
vanging van de bestaande lieren door die 
met lastveren is dan niet nodig.

d. Verhaallieren m et afstandbediende 
instellingstrappen

Bij de  standaarduitvoering, evenals bij 
de onder punt a, b en c beschreven bijzon
dere typen, vorm en de instelknoppen en 
automatische schakelaars een eenheid, en 
zijn direct aan de lier m et lastveer ver
bonden.

Veranderingen van de instelwaarde 
kunnen slechts aan de lier zelf worden 
uitgevoerd.

De afstandbediende insteltrappen m a
ken het daarentegen op eenvoudige wijze 
mogelijk de instelwaarden vanuit iedere 
gewenste plaats te  veranderen, bijvoor
beeld voor m eerdere lieren vanuit een 
centrale post op  de brug. De vereenvou
digde autom atische schakelaar is als te
voren in de lier opgenomen en is via een 
drijfwerk m et de lastveer verbonden. D e 
twaalf nokschijven hebben een op regel
matige afstanden getrapte afwikkeling.

M et het afzonderlijke instelapparaat dat 
gelijktijdig de functie van om schakelaar 
voor de bedrijfstoestanden „hand” en 
„autom atisch” heeft, kunnen zes verschil
lende trosbelastingen ingesteld worden. 
Bij iedere trap  van het instelapparaat 
worden via hulprelais telkens zeven naast 
elkaar liggende nokcontacten van de auto
matische schakelaar gekozen.

Ze stellen d e  drie schakeltrappen van 
het hieuwen en die van het vieren alsmede 
de nulstand voor overeenkom end m et de 
gekozen instelwaarde en  stellen de lier op 
dezelfde wijze in werking als bij de eerder

sleepte dit vlaggesdhip u it de vloot 36.400 
mijl bij elkaar. D it aantal mijlen betekent 
voor een  sleepboot ook  een  record . H e t is 
he t grootste aan ta l m ijlen, dat een  N eder
landse zeesleepboot ooit slepend in een jaar 
'heeft afgelegd. T o t n u  to e  w as deze eer 
voorbehouden aan de voorm alige R o d e  Z ee  
van L. Sm it & Co., d ie  in  1960 35.780 mijl 
verzam elde. O m  in 1966 'bijna 1 %  m aal ro n d  
de aarde te  slepen heeft de W illem  Barendsz  
de volgende reizen  ondernom en: tw ee hef- 
pontons van P o rtland  n aa r  C am ranh  Bay, 
een ta n k e r  van  C hittagong n aa r  Taiw an, 
een opslagtank van  K obe naar Bonny Tow n, 
twee w alvisjagers van K aapstad  n aa r  San-

beschreven automatische schakelaar. Be
halve de buitenste blijven, de overige con
tacten buiten werking. Deze laatste sluit 
bij de maximaal toelaatbare belasting van 
de lier en schakelt de m otor in de vier- 
richting in; deze werkt dus als beveiliging 
tegen overbelasting.

D oor middel van een meetinstrument 
en een spanningsdelende schakeling is een 
afstandaflezing van de meetwaarde mo
gelijk; de wijzeruitslag is evenredig met 
de trosbelasting. Een afstandaflezing is 
slechts dan nodig wanneer de instelwaar
de ook op afstand ingesteld wordt. In  het 
andere geval is een directe meetwaarde- 
aflezing d.m.v. een wijzer op de as van 
de automatische schakelaar voldoende. 
De insteltrappenautomaat is zo uitgevoerd 
dat een combinatie m et de normale laad- 
lieruitrusting zonder meer mogelijk is. 
H et principe van de automatische be
diening is 'gehandhaafd: vieren trap 1 
„rem  los” en op alle andere schakeltrap
pen van vieren en hieuwen het insohake- 
len van de motor.

Om te resumeren: M en kan vaststel
len dat de bedrijfskosten van automatische 
verhaallieren met draaistroom  kooianker- 
m otoren gering zijn. Bij stilstand van de 
motor, d.w.z. wanneer de instel- en meet
waarden van de trosbelasting overeen
stemmen, w ordt de draadtrom m el door de 
elektromagnetische rem van de liermotor 
vastgezet. Gedurende deze stilstamdspe- 
rioden wordt geen elektrische energie ver
bruikt, zodat ook bij langdurige bedrijfs- 
perioden nauwelijks noemenswaardige be
lastingen in het boordnet optreden. Behal
ve de vermindering van bedrijfskosten, 
spelen de verbetering van de veiligheid en 
het economisch gebruik een'belangrijke rol 
in de beoordeling van de automatische ver
haallieren ten opzichte van de conventio
nele uitvoeringen.

Deze overwegingen dragen er in steeds 
sterkere m ate toe bij, dat automatische 
verhaallieren in  de nieuwbouw toegepast 
worden.
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Jahrgang 10, Heft 8, August 1958.

tander, een baggerm olen en 2 bakken van 
R otterdam  naar Rio de Janeiro en drie 
tanklichters van R io de Janeiro naar Be-1 
lem.

N aast de vele sleepreizen hebben de 
W ijsm uller boten in  1966 voorts 42 bergin
gen en hulpverleningen over de gehele we
reld  uitgevoerd. E r  w erden verder vier vaar
tuigen gelicht. V an de 42  bergingen en hulp
verleningen, 'betroffen 8 gevallen het vlot- 
brengen van gestrande schepen en 33 ge
vallen het binnenslepen in  havens van sche
pen m et mac'hineschade, lekkage of andere 
defecten. V oorts werd een gekapseisd schip 
rechtgezet en 'drijvend gebracht.
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Deel I: De invloed van centrifugeren, filtreren en homogeniseren op onoplosbare
bestanddelen van residuale brandstof*)

SUM M ARY

This report deals with the results of an investigation into the effect of three different treatments on unsolubles in residual fuels. 
The fuel treatments used were centrifuging, filtering and homogenizing. Because no  laboratory test was know n to evaluate the 
effect of the treatment, such a test was developed during the investigation and tested for its suitability.
The results indicate that, with a particle size of 5 microns as a criterion, the quality im provem ent of a residual fuel, achieved by 
filtration, was not less than that achieved by centrifuging. A t  the same time it turned out that both centrifuging and filtering o f a 
residual fuel halves its content o f particles larger than 5 microns.
The homogenizing of residual fuels from different sources yielded a change in the content o f particles larger than 12 microns, and an 
increase or decrease in fuel viscosity. A t this stage of the investigation, these phenom ena could not be explained satisfactorily.

1. Inleiding
H et is gebruikelijk residuale scheeps- 

m otorbrandstof te reinigen door centri
fugeren. Hiermede w ordt beoogd het in 
de brandstof aanwezige water en  de on
oplosbare bestanddelen af te scheiden. Ge
woonlijk wordt de reiniging in twee fasen 
uitgevoerd, en wel door middel van twee 
in serie geplaatste centrifuges, waarvan de 
eerste, de purifier, het water en de grove 
verontreinigingen afscheidt en de tweede, 
de clarifier, de fijne verontreinigingen ver
wijdert.

N aar de mening van vele rederijen vor
men de investeringskosten en de kosten 
voor onderhoud en reparatie van deze 
werktuigen een niet te verwaarlozen post 
op de exploitatierekening van de scheeps- 
machinekamer.

De economie van het moderne koop
vaardijschip dwingt o.a. to t vermindering 
van de bemanningssterkte. Aangezien een 
belangrijk deel van de activiteiten van het 
machinekamerpersoneel bestaat uit het 
verrichten van noodzakelijke onderhouds- 
en controlewerkzaamheden, is het ge
boden technieken en werktuigen te ont
wikkelen, die bij behoud van de bedrijfs
zekerheid met zo gering mogelijk onder
houd en bewaking, de noodzakelijke 
functies verrichten. Op statistische gron
den mag in het algemeen worden gesteld 
dat naarm ate een functie met eenvoudiger 
middelen wordt verricht, de bedrijfszeker
heid toeneemt en de onderhoudsbehoef- 
te afneemt.

In  het kader van deze ontwikkeling past 
het zoeken naar mogelijkheden de ge
bruikelijke behandeling van residuale 
brandstoffen aan boord van motorsche
pen te vervangen door een methode, die 
de kosten van dit proces, met behoud 
van het effect van de gebruikelijke metho
de, zal verminderen.

Teneinde een indruk te  krijgen van de

*) Bewerking van rapport No. 95M van het 
Nederlands Scheepsstudiecentrum TNO, 
afd. Machinebouw.

**) Research-assistent NSS-TNO.
***) Research-assistent CTI-TNO.

invloed van een behandelingsmethode op 
het gehalte aan onoplosbare bestanddelen 
van de brandstof, d a t als belangrijkste 
criterium voor het effect van de behan
deling werd beschouwd, w erd een groot 
aantal brandstofmonsters van uiteenlopen
de herkomst en samenstelling op drie 
principieel verschillende wijzen behan
deld en daarna onderzocht.

De resultaten van dit onderzoek en 
van het onderzoek inzake vergelijkende 
cilinderslijtagemetingen aan een laborato- 
riumdieselmotor bij toepassing van ge
filtreerde of gecentrifugeerde brandstof, 
alsmede van oriënterende praktijkexperi
menten, wettigen de verwachting, dat 
het toepassen van een vereenvoudigde 
brandstofbehandeling de bedrijfszekerheid 
van de scheepshoofdmotor niet ongun
stig zal beïnvloeden. Evenwel zullen lang
durige praktijkproeven met m otoren van 
verschillend type en fabrikaat en m et 
brandstoffen van verschillende herkomst 
noodzakelijk zijn om een definitieve 
conclusie te kunnen trekken.

2. Methode van het onderzoek
2.1. H erkom st en behandeling van de 

onderzochte brandstoffen
De aan het onderzoek onderworpen 

brandstofmonsters, elk circa 500 gram 
groot, werden op verschillende plaatsen 
verkregen, namelijk:
I aan boord van het m.s. Archimedes

Soort, gewicht 60 °F . . . .  IP 160
Viscositeit, 100 “F . . . .  IP71
Conradson carbon . . . .  ASTM D189
Zwavel ............................. IP 63
Water .................................  ASTM D96
As .....................................  ASTM D482
IJzer .................................  —
Natrium ............................. —
Vanadium ........................  —
Silicium als SiCE ...........  —
Asfaltenen ........................  IP 143

van de Kon. Nederlandse Stoom boot Mij. 
tijdens een kustreis (m onsters no. 1 t/m  
13);
II  van een laboratorium m otor van de 
M achinefabriek Bolnes N .V . tijdens ci- 
linderslijtage-experimenten (m onsters no. 
14 t/m  29);
I I I  van een aantal schepen m et variëren
de bunkerhavens (monsters no. 30 t/m  
36).

2.1 .1 . Brandstof I
D e onder I bedoelde m onsters werden 

getrokken u it een brandstofsysteem , dat 
ten  behoeve van het onderzoek zodanig 
was gewijzigd, dat de volgende mogelijk
heden van brandstofbehandeling gereali
seerd konden worden:
a. centrifugeren d.m.v. purifier en cla

rifier;
b. filtreren met filterm aaswijdte van 5, 

10, 15, 20 en 30 micron;
c. centrifugeren en filtreren;
d. filtreren en centrifugeren.

De proeven werden gedaan bij een cen- 
trifuge-opbrengst van 1 m :i per uur.

H et gebruikte filter was uitgerust met 
uitwisselbare roestvrij stalen gaas elem en
ten, die tijdens bedrijf d.m.v. een lucht
stroom  gereinigd werden. De brandstof- 
tem peratuur bedroeg tijdens de proefne
m ingen 80 a 90 °C.

Teneinde de homogeniteit van de in- 
houd van de brandstofvoorraadtank na

ton f /m 3 0,967 — _
secs R I 3.280 — —
Gew % 10,5 — — .
Gew % 3,0 3,0 3,0
vol % <  0,1 — —
ppm 400 400 400
ppm 12 8 8
ppm 66 69 65
ppm 104 102 99
ppm 13 12 15
Gew % 3,3 — —

TABEL 1. Analyseresultaten van onbehandelde brandstof I

Monsternummer

Test Methode Eenheid 1 2 3



te gaan, werden drie monsters, die met 
regelmatige tijdsafstand,in de monsterpe- 
riode w aren getrokken, geanalyseerd. Als 
m aatstaf voor de homogeniteit van de 
niet-organische bestanddelen werd geko
zen het gehalte aan as, ijzer, natrium, va- 
nadium  en silicium als SiCL.

D e resultaten zijn in tabel 1 weerge
geven.

Om een eerste indruk te  krijgen van 
het effect van centrifugeren op de in de 
brandstof voorkomende onoplosbare be
standdelen, werd de vervuilingstijd van 
het gebruikte filter uitgezet tegen de m aas- 
wijdte. De vervuilingstijd was hierbij ge
definieerd als de tijd  nodig om  bij een 
constante belasting van 1 m 3 per uur 
en constante tem peratuur, over het filter 
een drukverschil van 0,75 kg f/cm 2 op te 
bouwen.

TABEL 2. Analyseresultaten van onbehandelde brandstof 11 (monsters no. 14 t /m  29)

15 2 0  I S  s o

miiSwijdte fn micron._
Fig. 1. Filtervervuilingstijd als functie van de 

maaswijdte. Belasting 1 ms/h .

In  figuur 1 geeft de lijn a -het verloop 
wanneer het filter m et onbehandelde 
brandstof w ordt gevoed, de lijn b toont 
de vervuilingstijd indien gecentrifugeerde 
brandstof door het filter w ordt geleid.

2.1.2. Brandstof I I
Tijdens het vier weken durende cilin- 

derslij-tage onderzoek, waarvan in  rapport 
92M  (Comparative cylinder wear m eas
urements on  a  laboratory diesel engine 
using filtered or centrifuged residual fuel)

Test Methode Eenheid

Soort, gewicht 60 °F ................... IP 160 ton f/m 3 0,9640
Viscositeit, 100 °F  ........................ ___  IP 71 secs Redwood I 3.065
Conradson carbon ............................ ___  IP 13 Gew % 9,5
Zwavel .............................................. ___  IP 63 Gew % 3,06
Water .................................................. IP 74 vol % 0,1
As ....................................................... IP 4 ppm 300
Natrium .............................................. — ppm 53
Vanadium .......................................... — ppm 107
Asfaltenen ......................................... IP 143 Gew % 3,7

verslag w ordt uitgebracht, werden -zestien 
brandstofmonsters getrokken. Deze brand
stof werd öf m et een purifier (Titan CM A 
1310) óf m et hetzelfde filter dat voor 
brandstof I  (voorzien van een 10 p  ele
ment) was gebruikt, gereinigd.

De doorzet van filter en centrifuge 
tijdens de proefnemingen bedroeg 1 ton 
per 24 uur.

D e brandstoftemperaituran waren 85 °C 
voor de centrifuge en 80 °C voor het 
filter.

In  tabel 2 zijn de analyseresultaten van 
de onbehandelde brandstof weergegeven.

2.1.3. Brandstoffen III
M onsters van deze brandstoffen werden 

verkregen van een aantal schepen, die 
zodanig waren gekozen dat brandstoffen 
van uiteenlopende herkomst beschikbaar 
kwamen.

In tabel 3 zijn de analyseresultaten en 
de buinkerhavens vermeld. Genoemde 
brandstoffen werden onderworpen aan 
een procédé d a t beoogt de 'kwaliteit te 
verbeteren door homogeniseren.

Bij d it proces wordt de brandstof, na 
op een tem peratuur van oa. 90 °C ge
bracht te zijn, door een plunjerpomp on
der hoge d ruk  (ca. 350 Kgf/cm,2) door 
een nauwe spleetvormige opening geperst 
(fig. 2). Volgens de fabrikant wordt

hiermede bereikt dat agglomeraten ver
brijzeld worden.

2.2. Analysemethode
Omdat alle onderzochte 'behandelings

methoden beogen de in de brandstof aan
wezige onoplosbare bestanddelen te ver
wijderen of onschadelijk te  maken, werd, 
zoals reeds opgemerkt, de concentratie en 
de aard van de na de behandeling in de 
brandstof aanwezige onoplosbare bestand
delen als criterium voor het effect van 
deze behandeling gekozen.

Bij de 'beoordeling van de resultaten 
dient gerealiseerd te worden dat de aard 
van de behandeling voor alle onderzochte 
methoden verschilt.

W aar de centrifuge werkt met massa 
segregatie en het filter m et grootte segre
gatie, werkt de homogenisator met ver
fijning van de onoplosbare bestanddelen.

De keuze van de m ethode waarmede 
aard en concentratie van de onoplosbare 
bestanddelen zouden worden vastgesteld, 
werd bepaald door de relatieve eenvoud 
van deze methode. Maximale informatie 
tegen -minimale kosten w erd nagestreefd.

2.2.1. Fïltreerpapier
Getracht werd de onopgeloste be

standdelen te isoleren door de brand
stof na verdunnen met tolueen in de ver
houding 1 : 4 a 1 : 5 te  filtreren over 
gewoon filtreerpapier (Sohüll und Schlei- 
cher no. 5892, 1 a 2 micron porie- 
wijdte), het filter na  drogen te wegen en 
de op het filter aanwezige stof te foto
graferen (zie fig. 3).

Door het zeer snel verstoppen van de 
filters kon niet meer dan 25 gram brand
stof worden -gefiltreerd, terwijl ook door 
de vezelstructuur van het gebruikte fil
treerpapier -het niet mogelijk bleek een 
inzicht in de ophouw van het filterresi-du 
te verkrijgen.

TABEL 3. Analyseresultaten van onbehandelde brandstoffen III.

Test Methode Eenheid

Monstemummer/Herkomst

30 31 ' 32 33 34 35 36

Cristobal Willemstad Kingston Las Palmas Aden Amsterdam Rotterdam

Soort, gewicht, 60 °F . . . IP 160 ton f  /  m® 0,964 0,970 0,964 0,946 0,950 0,964 0,969
Viscositeit, 100 ° F ASTM D445 secs. Redw.I 1.220 3.200 3.490 1.030 1.190 2.830 3.260
Conradson carbon . . . ASTMD189 Gew % 9,3 10,7 10,5 8,3 8,9 10,8 10,9
Zwavel .......................... IP 63 Gew % 2,4 2,4 2,3 3,2 3,0 2,7 2,8
Water ............................... ASTM D96 vol % 0,2 0,3 <0,1 0,2 0,2 0,2 <0,1
As ................................... ASTM D482 ppm 0,05 0,09 0,07 0,02 0,02 0,03 0,04
Asfaltenen ...................... IP 143 Gew % 4,0 6,2 5,2 2,6 2,8 3,0 2,7



Fig. 3. Filterresidu op papierfilter (10 X )■

2.2.2. Membraanfilter
Het normale filtreerpapier werd ver

vangen door membraanfilters met 0,5 mi
cron poriewijdte. Deze laatste filters heb
ben een volkomen gladde 'bovenzijde, zo
dat microscopische beoordeling mogelijk 
is. Figuur 4 geeft een microfoto van 
met een membraanfilter afgescheiden on
oplosbare stof. Op deze foto zijn geen 
deeltjes groter dan 5 micron zichtbaar, 
terwijl deze toch in de 'brandstof in meet
bare hoeveelheden aanwezig zijn. De oor
zaak dat deze deeltjes niet werden waar
genomen, is dat een te klein deel van het 
filterresidu op de microfoto verschijnt. 
Door de zeer grote aantallen kleine deel
tjes word de aantoonbaarheid van grote 
delen op deze wijze verhinderd. Dit is 
duidelijk als men bedenkt dat voor ge
lijke massa bij benadering één deeltje van 
20 micron overeenkomt met 8000 deel
tjes van 1 micron.

V oor een duidelijk te beoordelen micro
scopisch beeld moeten deze kléine deeltjes 
dus worden verwijderd, temeer daar zij

Fig. 4. Filterresidu op membraanfilter 
(150 X).

niet van invloed worden geacht op de 
brandstofkwaliteit.

2.2.3. Microprecisiezeef
De in par. 2.2.1. en 2.2.2 genoemde 

bezwaren van mede afscheiding van de 
zeer fijne deeltjes en slechts kleine hoe
veelheden (circa 25 gram) monster te 
kunnen filtreren, kunnen worden verme
den door het gebruik van microprecisie- 
zeven. Deze zeven bestaan uit een gladde 
geperforeerde nikkelplaat, diameter 75 
mm, gevat in een bronzen zeefhouder. De 
zeefperforatie heeft een nauwkeurigheid 
van ±  2 micron, terwijl een relatief groot

percentage vrije doorlaat aanwezig is. Van 
deze zeven waren voor dit onderzoek be
schikbaar microprecisiezeven van 5 en 10 
micron m et vierkante gaten (fabrikaat 
Buckbee M ears Co. U.S.A.). Afhankelijk 
van de beschikbare hoeveelheid monster 
werd 125 to t 250 gram  brandstof in  de 
verhouding 1 : 5 m et tolueen verdund en 
achtereenvolgens door het 10 micron en 
het 5 m icron zeefje gegoten. De zeefjes 
werden m et schone tolueen nagespoeld en 
bij 70 °C gedroogd. De zeefrest werd 
gewogen en vervolgens voor microscopi
sche controle m et behulp van tolueen op 
een horlogeglas overgebracht en opnieuw 
gedroogd. De 10 m icron zeefresten van 
alle monsters w erden gefotografeerd. Het 
fotograferen van de 5 micron zeefresten 
bleek overbodig, aangezien deze alle het
zelfde beeld vertonen. Om dat slechts een 
deel van het vuil werd gefotografeerd, be
staat er geen verband tussen de hoeveel
heid vuil op de foto’s en die volgens de in 
par. 3 verm elde tabellen. Getracht werd 
een voor de  zeefrest representatief stukje 
te fotograferen. Op' deze wijze kan een 
indruk worden verkregen van de deeltjes- 
grootteverdeling en de soort deeltjes.

Deze deeltjes op de foto’s kunnen bij 
benadering w orden verdeeld in 4 groepen:
a. Vezels: deze kom en in praktisch alle 

monsters voor en zijn alleen dan op 
de m icrofoto opgenomen wanneer een 
belangrijk gedeelte hieruit bestond.

b. Zandkorrels: deze zijn doorschijnend 
en hebben een hoekige omtrek (niet 
te  verw arren met kleine stukjes vezels, 
die over het algemeen iets helderder 
en dunner zijn).

c. Zwak doorzichtige deeltjes: deze be
staan waarschijnlijk uit met brandstof 
bedekte zandkorrels of uit gekleurde 
mineralen.

d. Zw arte ondoorzichtige deeltjes: de 
aard van deze deeltjes is niet met 
zekerheid vast te stellen. Ze kunnen 
bestaan uit ondoorzichtige mineralen, 
koolstof, geheel met koolstof bedekte 
mineralen, koolstofverbindingen en uit 
met koolstof bedekte vezels.

De m onsters van de brandstoffen I 
en II werden op de hiervoor beschreven 
wijze geanalyseerd.

2.2.4. Vacuüm  microprecisiezeef
Voor het beoordelen van de brand- 

stofmonsters III , die onderworpen werden 
aan de behandeling m et de homogenisator, 
werd de hiervoor onder 2.2.3. beschreven 
zeefmehode niet toegepast. D oor d'e fa
brikant van de homogenisator werd be
zwaar gem aakt tegen het verdunnen van 
de monsters m et tolueen, omdat agglome- 
risatie-effecten ten gevolge van deze ver
dunning m ogelijk werden geacht. De fa
brikant beoordeelt het effect van homo
geniseren door een druppel brandstof te 
bekijken m et behulp van een fase contrast 
microscoop. Deze microscopische m etho
de is naar onze mening echter niet be
trouwbaar; immers de hoeveelheid olie die

m et het microscoop per veld w ordt be
keken, bedraagt bij ruw e schatting 0,05 
mg. Bij een gehalte aan deeltjes groter 
dan 5 micron van 50 ppm  betekent 
dit, dat in deze 0,05 mg gem iddeld 2,5 X 
10“j; mg deeltjes groter d an  5 m icron 
aanwezig zijn. E en deeltje van  30 micron 
m et dichtheid 1 weegt bij benadering 
25 X  10—° mg, w aaruit volgt d a t zelfs 
als 'geen deeltjes kleiner dan  30 m icron 
aanwezig zijn, reeds 10 m icroscoopvelden 
m oeten worden gefotografeerd voordat 
1 deeltje van 30 m icron kan  w orden ge
vonden. In werkelijkheid zouden  veel 
m eer dan 10 m icroscoopvelden m oeten 
w orden gefotografeerd, om dat o o k  deel
tjes kleiner dan 30 m icron aanwezig zijn.

D oor keuze van een ander ty p e  miero- 
precisiezeefplaat (fabrikaat V eco, N eder
land), dat een grotere stevigheid en iets 
grotere ronde zeefopeningen bezit, bleek 
het mogelijk onverdunde b randsto f m et 
behulp van vacuüm  snel te zeven. D e d ia
m eter van de opening van  d e  gebruikte 
zeef bedroeg 15 m icron ±  2 m icron. D it 
is volgens praktijkervaring equivalent m et 
een vierkante opening van ca. 12 m icron. 
D e analyse werd als volgt uigevoerd:

Bij lopende hom ogenisator w erd een 
monster, groot circa 700 ml genom en, 
gewogen en direct op het zeefje gebracht. 
D oor een rondom  de zeef aamgebrachte 
spiraal, w aardoor w ater m et een con
stante tem peratuur werd gepom pt, werd 
de tem peratuur van de b randsto f op 
90 °C gehouden. D e zeeftijd w erd ge
meten.

N adat het gehele m onster was gezeefd, 
w erd de op de zeef achtergebleven brand
stof met tolueen verwijderd, h e t zeefje ge
droogd bij 70 °C  en gewogen. D a t tijdens 
dit afspoelen geen veranderingen in  aan
tal en grootte van de deeltjes optraden, 
werd vastgesteld door deze deeltjes in een 
niet uitgewassen preparaat te tellen , daar
na met tolueen te  behandelen en  nogm aals 
te  tellen. E r werd geen verschil w aarge
nomen. H et bleek door de zeer kleine 
hoeveelheden niet mogelijk betrouw bare 
m icrofoto’s van deze zeefresten te  m aken.

Samen met het m onster voor de zeef- 
analyse werd een m onster voor viscosi- 
teitsbepaling genomen en direct geanaly
seerd, zodat verouderingsverschijnselen 
deze meting niet zouden kunnen  beinvloe- 
den.

3. Resultaten
De resultaten van de analyses van de 

brandstoffen I, II  en III  zijn weergegeven 
in respectievelijk de tabellen 4, 5 en 6.

M icrofoto’s van de bij de zeefbepalin- 
gen van de brandstoffen I en II verkre
gen zeefresten zijn weergegeven in  de fi
guren 5 tot en met 10.

4. Interpretatie van de resultaten
Bij beschouwing van de tabellen  4 en 

5 blijkt dat er een grote spreiding bestaat 
van de concentraties onoplosbare bestand
delen van de onbehandelde m onsters. H et
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TABEL 4. Onoplosbare bestanddelen in brandstof I.
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Fig. 5. 10 p  precisiezeefresidu van

onbehandelde brandstof l  (60 XL

is  zeker dat d it geen gevolg is van on
nauwkeurigheden bij de analyses, zodat 
moet worden vastgesteld dat deze sprei
ding reeds in de monsters aanwezig was.

B r zijn meerdere mogelijkheden, die 
deze spreiding in de m onsters kunnen 
veroorzaken.
a) Fouten  tijdens de m onsternam e.

Indien de monsters te klein worden 
genomen bestaat de kans dat deze niet 
representatief zijn voor de toestand in de

Monster
nr. Behandeling

Gehalte onoplosbare bestanddelen 
ppm.

Filtreer-
papier-
residu

Micro- 
precisie- 
zeef 10 p

Micro- 
precisie- 
zeef 5 p

4 geen 350 77 99
5 „ 60 17 20
6 SJ 350 25 46
7 190 32 49

8 centrifugeren (2 X ) 80 58 IA
9 5J 80 65 77

10 JJ 60 20 33

11 filtreren: 15 p 30 9 23
12 ,, 10 /{ 60 10 25
13 „ 5 p 30 7 25

brandstof op dat moment. De m onster- 
hoeveelheden bij brandstof I  en II b ed ra
gen circa 500 gram ; deze hoeveelheid is 
circa 20 X groter dan  de door de 
A.S.T.M . en I.P . voorgeschreven hoeveel
heden voor chemische analyses, welke 
laatste blijkens de ervaring (zie ook tabel 
1) beter reproduceren. Uit de chemische 
analyse blijkt dat de homogeniteit van 
het asgehalte in  de brandstof groter is 
dan. die van de niet oplosbare stoffen.

Een andere mogelijkheid to t het in
troduceren van fouten is. het nem en van 
monsters op ongeschikte plaatsen of met 
ontoelaatbare snelheden. Indien bijvoor
beeld de aiftapkraan in. of vlak voor een 
bocht of een ander obstakel in de leiding 
is aangebracht, de stromingsrichitimg in de 
m onsterkraan te  snel verandert of de af- 
tapsnelheid te veel verschilt van de vloei- 
stof snelheid in de leiding, kunnen grote 
fouten ontstaan. H et monsteren in dezelf
de richting als de stroomrichting en met 
dezelfde snelheid als de  vloeistof stroom, 
het z.g. iso'kinetisoh aftappen, dient daar
om  zoveel mogelijk te  worden nagestreefd. 
Dit kon bij de genomen m onsters niet 
voldoende worden gerealiseerd, 
b) Inhom ogene vloeistof.

Bij h e t pom pen van brandstof u it een

voorraadtank is vrijwel zeker de taakin
houd niet homogeen. D oor roeren kan 
hierin verbetering worden gebracht, maar 
het is praktisch niet te voorkomen dat 
bij pompen m et wisselende snelheden uit 
deze tank concentratieverschillen als 
functie van de tijd zullen ontstaan.

D oor 'bemonstering gedurende een lan
gere periode kan  de spreiding tussen de 
monsters worden verminderd.

4.1. D e invloed, van centrifugeren en 
filtreren

Een eerste indruk over de werking 
van het 10 m icron filter kon worden ver
kregen door de gefiltreerde brandstof door 
de centrifuge te  voeren, het u it de cen
trifuge gemakkelijk 'te verzamelen vuil 
microscopisch te  fotograferen en te ver
gelijken met centrifugevuil uit onbehandel
de brandstof (zie fig. 11).

H et vuil werd gefotografeerd m et door
vallend norm aal licht en met gepola
riseerd licht. In gepolariseerd licht is het 
gehele beeld donker, behalve daar waar 
zich d.ubbelbrekende .stoffen, zoals 
kwarts, bevinden. Deze deeltjes zijn dan 
als lichtende stippen waarneembaar. In 
het centrifugeresidu van de gefiltreerde 
brandstof zijn enkele grove deeltjes waar

TABEL 5. Onoplosbare bestanddelen in brandstof II.

Gehalte onoplosbare bestanddelen

Monster
nr. Behandeling

Asgehalte 
ASTM D482
ppm

Micro- 
precisie- 
zeef 10 p

Micro- 
precisie- 
zeef 5 p

14 geen 330 29 49
15 400 86 115
16 330 33 65
17 410 113 163
18 370 89 110
19 300 34 56
20 »> 380 90 117
21 310 33 47

gemiddeld 353 63 90

22 centrifugeren (1 X) 310 17 39
23 320 34 53
24 300 25 56
25 300 22 44

gemiddeld 307 24 48

26 filtreren: 10^ 240 23 49
27 320 19 50
28 300 13 30
29 310 27 49

gemiddeld 292 20 44



TABEL 6. Invloed van homogeniseren op gehalte onoplosbare bestanddelen groter dan 12 micron, 
filtratiesnelheid en viscositeit van brandstoffen 111.

Monster
nr. Herkomst

Gehalte onoplosbare 
bestanddelen 

ppm

Filtratie
snelheid
liter/uur

Viscositeit 
secs Redw. I 
bij 100 “F

voor na voor na voor na

30 Cristobal 12 8,5 7,0 4,7 1.220 1.250
31 Willemstad 2 5 7,6 5,5 3.200 2.750
32 Kingston 3 4 7,5 9,3 3.490 2.910
33 Las Palmas 14 10 5,4 5,9 1.030 820
34 Aden 11 6 3,8 4,3 1.190 960
35 Amsterdam 7 6 3,5 7,4 2.830 3.940
36 Rotterdam 26 13 3,5 3,5 3.260 3.630

Monster 9 M onster 12

Monster 10 
Fig. 6. 10 fi precisiezeefresidu van
gecentrifugeerde brandstof I  (60 X)-

te nemen. 'Dit is waarschijnlijk veroor
zaakt doordat juist voor het einde van 
de proef het filtergaas scheurde, waardoor 
ook enige onbehandelde 'brandstof door 
de centrifuges stroomde. H et was helaas 
onmogelijk de proef te herhalen. H et is 
duidelijk dat de deeltjes 'die wel in het 
centrifugeresidu van de onbehandelde 
brandstof zichtbaar zijn, m aar niet in  dat 
van de gefiltreerde brandstof, door het 
filter zijn tegengehouden. H et in het cen-

M onster 13 
Fig. 7. 10 ju precisiezeefresidu van

gefiltreerde brandstof I  (60 x  )■

trifugeresidu van de gefiltreerde brand
stof zichtbare vuil is praktisch allemaal 
kleiner dan  10 m icron. Anderzijds blijkt 
,uit figuur 1 dat 'hetzelfde filter in  staat 
is nog vuil te verwijderen uit gecentri
fugeerde brandstof.

Bij vergelijking van de gehalten aan 
onoplosbare bestanddelen in de brand
stof I  na  centrifugeren of n a  filtreren 
(tabel 4) is de verbetering van de ge
centrifugeerde brandstof n iet evident.

Bij beschouwing van de m icrofoto’s 
van de 10 micron zeefresten van  deze 
brandstof blijkt d it ook duidelijk. D e in 
druk w ordt verkregen d a t het nog aan 
wezige vuil door de centrifugebewerking 
grover is geworden. D e gefiltreerde b ran d 
stof I  is duidelijk beter geworden. E en  
betere werking van. een 5 m icron filter 
t.o.v. een 15 m icron filter, zoals aan boord 
toegepast, hetgeen norm aliter m ag w or
den verwacht, kon niet worden aange
toond.

Bij brandstof I I  (zie tabel 5) is de ver
betering door centrifugeren en filtreren 
duidelijk aantoonbaar. H et gem iddelde ge
halte van onoplosbare bestanddelen gro
te r d an  5 m icron in  de onbehandelde 
brandstof van 90 ppm  is gedaald to t 48 
voor gecentrifugeerde en to t 44 ppm  voor 
gefiltreerde brandstof. Opvallend is dat 
de daling in ‘het gehalte aan  onoplosbare 
bestanddelen (42-46 ppm) ongeveer over
eenkom t m et de daling van hte asgehal- 
te (46-61 ppm). Duidelijk is 'dit niet, o m 
d a t vrijwel zeker ook verasbare bestand
delen door de centrifuge, en in  m eerdere 
m ate door het filter, w orden afgescheiden. 
D e verschillen tussen de m icrofoto’s van 
de 10 m icron zeefresten van centrifuge- 
en filterbehandeling zijn 'te klein om  van 
betekenis te  zijn.

4.2. De invloed van homogeniseren
In terpretatie van de met de hom ogeni- 

satorproevem verkregen gegevens is b ij
zonder moeilijk. In  de  eerste plaats zijn 
van deze brandstoffen de gehaltes aan o n 
oplosbare bestanddelen groter dan  12 
micron, veel lager dan  kon w orden v e r
w acht op  basis van deze gehaltes groter 
dan 10 micron bij de brandstoffen I  en 
II. W ellicht zijn de m onsters van de 
brandstoffen III, die door niet bij het 
onderzoek ingesohakeld personeel zijn 
genomen, afkomstig van een ten opzichte 
van 'het gemiddelde gunstig deel van de 
pantijen brandstof.

H et nem en van de m onsters u it de b o 
venlaag van een reeds enige tijd in rust 
zijnde tankvulling zou b.v. een oorzaak 
kunnen zijn. Zeer duidelijk b lijkt d a t de 
brandstoffen van verschillende oorsprong 
ook zeer verschillend op 'het hom ogeni
seren kunnen reageren. E en volkom en o n 
verwachte toeneming van  onoplosbare deel
tjes groter dan 12 micron, gepaard  gaan
de m et een toename van  de zeeftijd 
en een afname van d e  viscositeit, w erd 
bij m onster 31 vastgesteld. 'Deze proef 
werd daarom  herhaald, de resultaten b le
ken dezelfde te zijn.

Mogelijk w ordt dit effect veroorzaakt 
door het feit dat de een zekere m ate van 
stabiliteit bezittende zeer fijne in  de olie 
gesuspendeerde deeltjes, of zeer fijne em ul
sies die stabiliteit verliezen tengevolge van 
het homogeniseerproces. Agglom ereren 
kan daarvan het gevolg zijn. D eze ziens
wijze wordt ondersteund door de vastge
stelde toenam e in zeeftijd direot n a  hom o
geniseren. De fabrikant aoht het moge-

Monster 8 M onster 11
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Fig. 8. 10 fi precisiezeefresidu van
onbehandelde brandstof II (60 x  )■

Fig. 9. 10 fi precisiezeef residu van
gecentrifugeerde brandstof II (60 XJ-



Onbehandelde brandstof (gewoon licht). Gefilterde brandstof (gewoon licht).

Onbehandelde brandstof (gepolariseerd licht). Gefilterde brandstof (gepolariseerd licht).

Fig. 11. Centrifugeresidu (60X ).

lijk dat de smeltpunten van in de brand
stof aanwezige wassen mede oorzaak van 
de waargenomen verschijnselen kunnen 
zijn.

Monster 30 vertoont wel de toename 
in zeeftijd, m aar niet de toename in op
losbare bestanddelen. Dezelfde onregel
matigheden kom en voor bij de viscosi- 
teiten. Enige sam enhang tussen deze ver
schillen en de vastgestelde verschillen in 
gehalte aan asfalt, water of as, lijkt niet 
aanwezig.

Het verkleinen van grove primair deel
tjes is niet aannemelijk. Een voor dit 
onderzoek niet belangrijke factor nl. het 
fijner verdelen van zachte bestanddelen 
zoals water en gesmolten asfalt door de 
homogenisator, m oet worden beschouwd 
als het belangrijkste effect van deze be
handeling.

Gesteld kan worden, dat is aangetoond 
dat bij homogeniseren van brandstoffen 
met de huidige kennis van zaken niet te 
voorspellen veranderingen optreden. V oor 
verklaring van de waargenomen feiten zal 
een systematisch onderzoek noodzakelijk 
zijn.

5. Conclusies
1. Met een deeltjesgrootte van 5 micron 

als criterium, is de kwaliteitsverbe
tering van een residuale brandstof 
die door filtreren (Klu) werd bereikt, 
niet kleiner dan door centrifugeren 
verkregen werd.

2. Het centrifugeren, zowel als het filtre
ren, van een residuale brandstof hal
veerde bij benadering het gehalte aan 
deeltjes groter dan 5 micron.

3. H e t homogeniseren van een aantal 
residuale brandstoffen van verschillen
de herkomst gaf veranderingen in het 
gehalte aan deeltjes groter dan 12 m i
cron en in  de viscositeit van  de brand
stof zowel in  negatieve als in positieve 
zin.
In  dit stadium van onderzoek kon 
hiervoor geen verklaring gevonden 
worden.

6. Verder onderzoek
6.1. Centrifuge- en filterproeven

De resultaten van de centrifuge- en 
filterproeven zijn van dien aard, dat het 
nem en van lang lopende proeven, als be
schreven in ref. 6, m et een scheepsm otor 
onder normale bedrijfscondities, verant
w oord lijkt.

Op basis van het 'hiervoor beschreven 
onderzoek is aannemelijk, d a t het fil
treren van de brandstof geen nadelige ge
volgen voor de scheepsmotor zal hebben.

D oor onderzoek van de slijtage van 
de inspuitorganen, de cilindervoeringen, 
de zuigerveren en eventueel de uitlaat
kleppen, alsmede van de snelheid van 
warmteontwikkeling en verbrandingswaar- 
de en het evalueren van de vervuiling, 
kan een nauwkeurige waardering van zo
wel het centrifuge- als het filterproces 
worden verkregen.

H et meten van het gehalte aan onop
geloste delen groter dan bijvoorbeeld 10 
of 5 micron, is dan veel m inder belang
rijk. In  dit verband zij er op gewezen, dat 
geenszins is aangetoond dat een in de

Monster 29

p ï g .  10. 10 p  precisiezeefresidu van
gefilterde brandstof II (60 X).

Monster 26

Monster 27

Monster 28



brandstof aanwezig deeltje groter dan  10 
micron, na de verbranding nog dezelfde 
grootte heeft. Door tem peratuur-en schok
effecten kan het deeltje uiteenvallen. V er
der staat niet vast of deeltjes kleiner dan 
5 micron door dezelfde tem peratuur- en 
schokeffecten kleiner w orden of integen
deel gaan agglomereren. Ook o p  grond 
van deze overwegingen is het gewenst de 
kwaliteit van de brandstofbehandeling 
door slijtage- onderzoek vast te  stellen 
en niet al te zeer de deeltjesgrootte als

1. Lamb: The burning of boiler fuels in ma
rine diesel engines, I960, 1961. Transactions 
Institute of Marine Engineers.

2. Bremer: Reiniging van zware brandstoffen 
voor dieselmotoren, 1953. Report No. 14M, 
Netherlands Ship Research Centre TNO.

3. Editorial, Centrifuging or Filtration of

de de kwaliteit bepalende factor te  be
schouwen.

6.2. Homogenisatorproeven
O m dat uit de resultaten van de hom o

genisatorproeven geen duidelijke daling 
van het gehalte aan onopgeloste delen 
groter dan 12 m icron gebleken is, en niet 
te verklaren verschillen in zeef tijd en 
viscositeit optreden in brandstoffen van 
verschillende herkomst, zal een uitgebreid

8. Referenties

heavy fuel, Nov. 1964. The Motorship.
4. Chrissanthis: Fuel purification-filters or

centrifuges. Dec. 1964. The Motorship.
5. Bailey and Withers: Some factors influen

cing cylinder wear in diesel engines using 
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Fourth W orld Petroleum Congres.

systematisch onderzoek nodig zijn om het 
homogenisatorproces te evalueren.
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Electron-probe study of the effects of 
high-temperature exposure and corrosion 
on heat-resisting materials

J. Bruch, C. Löffler and U. Grisar: 
‘Investigation of High-Temperature-Cor- 
rosion Specimens with the Electron Probe’.

W erkstoffe u. Korrosion, 1966, vol. 17, 
Aug., pp. 685-92.

The work reported was conducted on 
specimens of three high-temperature alloys
—  ‘Nimonic’ 80A*, 20C o20f and S-590§
—  in the following conditions: (1) as-heat- 
treated to  develop optimum creep charac
teristics; (2) after corrosion testing in the 
as-heat-treated condition; (3) after creep 
testing at 750°C ; and (4) after creep testing 
at 750°C  followed by corrosion testing. 
In the corrosion tests the specimen was 
partially immersed in a synthetic ash com
prising
N a2S 0 4 66 . 5, K2S 0 4 23 . 5, F e20 3 10,
per cent, and exposed for 120 hours to a 
stream of air containing 0 . 003 vol. per 
cent H oS0 4 and flowing at 15 1/hour, 
the tem perature being cycled between 650 
and 750° C at 2-hourly intervals during 
testing. The data derived from  electron- 
probe analysis were used to  establish con
centration profiles for the principal alloy
ing elements on each side of the substrate/

* Carbon 0.04, manganese 0.27, chromium
20.62, nickel 70.72, cobalt 0.2, titanium 2.58, 
aluminium 1.65, iron 0.5 per cent, 
t  Carbon 0.17, manganese 1.94, silicon 0.41, 
phosphorus 0.022, sulphur 0.013, nickel 20.15, 
cobalt 19.35, molybdenum 3.07, chromium 
20.35, tungsten 2.25, niobium 1.5, titanium 0.05, 
vanadium 2.25, nitrogen 0.058 per cent, re
mainder iron.
§ Carbon 0.54, manganese 1.0, chromium 20.7, 
nickel 20.7, cobalt 20.0, molybdenum 4.1, tung
sten 3.6, niobium 5.8 per cent, remainder iron.

scale interface. These profiles are pre
sented in the paper, together with m icro
graphs illustrating microstructur al features.

Specimens examined in condition (2) 
exhibited little change in  alloying-element 
concentration as a result of corrosion. 
M aterial in  condition (3), however, ex
hibited a 100-/t-wide zone at the surface 
in which changes had occurred in chro
mium, nickel and titanium  concentrations, 
the chromium  and titanium  concentrations 
across the zone decreasing continuously to 
7 and 0 per cent, respectively, and the 
nickel concentration increasing to 90 per 
cent in the case of ‘Nimonic’ 80A, and up 
to 35 per cent in the case of the other two 
alloys. The iron and cobalt concentrations 
were unaltered. Near the substrate the 
scale consisted of C r20 ;i ( - |-T i0 2);fu rth e r 
away it comprised spinels of various com
positions. In the course of the corrosion 
testing of condition (4), some scale and 
metal were removed, the scale became less 
definitely featured, the concentration gra
dient in the substrate became less, the 
region affected became narrower, and, in 
some cases, chromium sulphides were ob
served in the interior layer of the scale 
and, occasionally, in the metal.

Chromium-oxide aerosol emitted by 
heated 80 % Ni-20 % Cr alloy

P. Goldsmith and F. G. May: ‘The 
Chemical N ature of the Chromium Oxide 
Aerosol Produced by H eated 80:20 
Nickel-Chromium Alloy’.

Brit. Corrosion Jnl., 1966, vol. 1, Sept., 
pp. 323-6.

Reporting work on the nature of the 
particles emitted from an electrically heat
ed nickel-chromium alloy in air (N ature,

1966, vol. 210, Apr. 30, pp. 475-7), 
Goldsmith et al. demonstrated that 
their shape after coagulation, was depen
dent upon the humidity of the air, being 
chain-like in  a dry atmosphere, but nearly 
spherical at higher humidities. The at
tribution of this effect to the presence of 
chromium trioxide, which made the par
ticles deliquescent, was confirmed by di
rect chemical tests. The work now de
scribed was carried out to determine the 
amounts of chromium aerosol produced by 
heating the nickel-chromium alloy at va
rious temperatures, and the proportion of 
the chromium present in the form of chro
mium trioxide.

The data presented were derived from 
experiments in which wire specimens of 
the 80-20 alloy ‘Nichrome’ V were heated 
for relatively short times at temperatures 
ranging from 950 to 1250° C, and the 
rates of chromium emission, and the 
amount of chromium trioxide present (at 
1250 and 1200° C), were determined using 
neutron-activation techniques. Details of 
these techniques are given.

From  the results of the study it is con
cluded that the proportion of chromium 
trioxide in the aerosol emitted from a 
nickel-chromium wire at 1250°C is 
between 46 and 68 per cent. Chromium 
aerosol emission was found to be highly 
temperature-dependent, the output rough
ly doubling for each 40°C  rise in tem
perature, and the experiments at 1250°C 
showed it also to be time-dependent, de
creasing by about 20 per cent after 75 
minutes at temperature.

The authors intend to continue their 
studies, since ‘already it is apparent that 
a knowledge of the material emitted is 
potentially a useful tool in the study of 
high-temperature corrosion processes’.

(Nickel Bulletin)



N.V. SCHEEPSWERF „D E RIJM” V/H FIRM A P. H O EB ÉE, D O R D R E C H T

Van genoemde scheepswerf ontvingen 
wij onderstaande mededeling:

Scheepswerf Hoebée is de oudste werf 
in Dordrecht; ze werd gesticht in 1815 aan 
de Spuihaven, waar zij 56 jaar stand hield.

In 1871 werd zij verplaatst naar de 
Lijnbaan, waar de werf tot op heden 96 
jaar gevestigd is.

In verband met de te verwachten gewij
zigde waterstanden tengevolge van de 
Deltawerken wordt Hoebée gedwongen de 
dwarshelling dienovereenkomstig te wij
zigen.

Deze wijzigingen waren echter van zo 
ingrijpende aard, dat er meer ruimte nodig 
zou zijn dan waarover het bedrijf zelf kon 
beschikken.

Dit leidde tot onderhandelingen met de 
gemeente welke resulteerden in een trans
actie, waarbij afstand werd gedaan van het 
terrein aan het Wantij, tegenover een ter
rein in erfpacht aan de Eerste Merwede- 
haven.

Het ligt in de bedoeling op dit nieuwe 
terrein wederom een scheepswerf met 
dwarshelling te bouwen, waarvan de hel
ling geschikt gemaakt zal worden voor het 
op de helling halen van schepen tot een 
totale lengte van circa 110 m en een totaal 
gewicht van maximum circa 900 ton. Een 
gedeelte der helling, te weten over een 
lengte van circa 27 m zal met kortere hel- 
lingwagen afstand worden uitgevoerd voor 
extra zware schepen.

In dat geval beschikt het bedrijf dan 
over 6 hellingwagens, geschikt voor een 
maximale belasting van 120 ton en 12 wa
gens voor een belasting van elk 90 ton.

Overwogen wordt een enkele wagen in 
te richten voor het hellingen van scherpe 
jachten.

Door deze keuze zullen praktisch alle 
normaal varende éénheden in de binnen
vaart kunnen worden drooggezet. Boven
dien zal het mogelijk zijn kustvaarders tot 
circa 1000 ton dw te hellingen.

Het bedrijf streeft er aldus naar gelijke

tred te houden met de huidige tendens in 
de binnenscheepvaart, waar steeds grotere, 
snellere en zwaardere schepen gebruikt 
worden.

Uiteraard zullen ook nieuwe bedrijfsge
bouwen worden opgetrokken, welke aan 
moderne eisen zullen voldoen.

De totale oppervlakte van de bedrijfs
ruimten en kantoren zal circa 2350 m 2 
bedragen.

Vanzelfsprekend zullen was- en kleed
ruimten tot de outillage behoren, terwijl 
ook een kantine niet vergeten zal worden.

Voor de reparatie van schepen die daar
toe niet uit het water gehaald behoeven te 
worden, zal een ruim e meergelegenheid 
geschapen worden door middel van een te 
bouwen aanlegpier met een totale lengte 
van circa 90 m. Op deze pier en langs de 
bovenkant van de helling zal een rijdende

kraan m et een maximum hijsvermogen 
van 7Vi ton  komen te rijden.

W anneer de vraag en de gelegenheid 
zich daartoe voordoen, zal eveneens 
nieuwbouw ter hand worden genomen.

Bij de uitwerking van de plannen heeft 
geadviseerd prof. ir. J. H. Krietemeijer, 
verbonden aan de Technische Hogeschool 
te Delft, die een deskundige is op het ge
bied van nieuwe werf inrichtingen.

Aanvullend wordt nog medegedeeld, dat 
w anneer alle toestemmingen en vergun
ningen tijdig zijn verkregen, in septem 
b er/o k to b e r a.s. een begin m et de bouw 
zal w orden gemaakt, welke dan n a  ca. 2 
jaar beëindigd dient te zijn, dus nog vóór 
de sluiting van het Haringvliet.

De personeelsbezetting zal geleidelijk 
verhoogd worden met 50 % , bij vol be
drijf.

D E S T ILLE E R -T O R E N ,

BESTEM D V O O R  A LB A T R O S  

RA FFIN A D ER IJ T E  A N T W E R P EN

De afdeling apparatenbouw  van de Nederlandsche D ok en 
Scheepsbouw M aatschappij in  Amsterdam leverde onlangs een 
enorme destilleer-toren af, bestem d voor Albatros Raffinaderij te 
Antwerpen.

De toren, die ontw orpen is door Comprimo N.V., heeft een 
lengte van bijna 50 m eter, een diameter van 6 m eter en weegt 
170 ton. H et gevaarte is inmiddels naar Antwerpen getranspor
teerd.

er»**

MZRWZOEQTKAAT

Artist’s impression van de te bouwen scheepswerf.



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

F . G . H upse f
O p 31 mei 1967 overleed plotseling in 

de leeftijd van 51 jaa r de beer F. G . H upse, 
onder-d irecteur van de In ternationale  N a
vigatie A pparaten  N .V . te  R otterdam .

Mutaties Machinefabriek & Scheepswerf 
van P. Smit Jr. N.Y., Rotterdam

M et ingang van  31 augustus 1967 zal de 
heer ir. C. Bakker, d irec teu r van M achine
fabriek  & Scheepsw erf van P. Sm it Jr. N .V . 
te R o tterdam , wegens zijn benoeming: tot 
d irec teu r bij T hom assen N .V . te D e Steeg, 
zijn functie  neerleggen.

In  verband hierm ede is m et ingang van 
1 ju n i 1967 aan  de algem een p rocuratie
h o u d er der vennootschap, de heer J. H. Car- 
lier de tite l van onderd irecteur verleend en 
zijn d e  h eren  J. M uylw ijk en ir. J. van Her'k 
to t algem een procuratiehouder benoem d.

Hoofddirectie S.H.V. Utrecht uitgebreid
D e jaarlijkse algem ene vergadering van 

aandeelhouders van d e  Steenkolen H andels- 
vereeniging N .V . h ee ft ir. F. H. F entener 
van Vlissingen benoem d to t hoofd-directeur 
van d e  vennootschap. D e hoofddirectie  van 
de SH V , to t dusverre bestaande u it dr. B. 
P ru ijt en de heer J. H . O erlem ans, w ordt 
doo r deze benoem ing tot drie leden uitge
breid.

F rederik  H endrik  F en tener van Vlissin- 
gen w erd  op  18 ju li 1933 in  D üsseldorf 
geboren. H ij behaalde in  1953 he t eind
dip lom a hbs-b. In  1955 begon hij zijn stu
die aan  de Technische H ogeschool in  D elft. 
In  1964 studeerde hij af bij prof. ir. W . J. 
Beek in de fysische technologie en  behaal
de h ij h e t diplom a scheikundig ingenieur.

R eeds tijdens zijn studie, in  1960, trad  
de h ee r  F en tener van  Vlissingen in  dienst 
van de SH V , w aar hij in verschillende sec
to ren  w erkzaam  was. In 1965 volgde zijn 
benoem ing  to t algem een secretaris van de 
'hoofddirectie, terw ijl hij in  1966 tevens 
w erd  benoem d to t d irec teu r van de T rans
port- en H andelm aatschappij S teenkolen 
U trech t N .V ., een d e r  dochterondernem in
gen v an  d e  SHV.

D e h ee r  V an V lissingen is A ufsicbtsrats- 
m itglied van h e t B ankbaus T rinkaus in 
D üsseldorf en com m issaris van. de C bam otte 
U nie.

Nieuwe voorzitter College voor de 
Scheepsbouw

M r. B. W . B iesheuvel ds benoem d to t 
voorzitter van  h e t College v o o r de Scheeps
bouw. H ij volgt de heer M. J. K eyzer op, 
die to t staatssecretaris van V erkeer en W a
te rs taa t is benoem d.

H et College voor de Scheepsbouw  w erd 
ingesteld op aanbeveling van de Com m issie 
N ederlandse scheepsbouw  1965. D eze com 
missie 'heeft in 1966 een  rap p o rt u itgebrach t 
over de situatie in de N ederlandse scheeps- 
bouw industrie en aanbevelingen gedaan 
over die factoren  die voor de verbetering 
van h aa r concurrentiepositie belangrijk  zijn.

H et College voor de Scheepsbouw  heeft 
een stim ulerende en coörd inerende ta a k  bij 
de u itvoering van de in  h e t rap p o rt van  de 
Com m issie N ederlandse scheepsbouw  1965

gedane aanbevelingen op structureel, be
drijfsorganisatorisch, sociaal, econom isch, 
technisch en financieel gebied.

D e voorstellen  door d e  regering aan  de 
S taten-G eneraal gedaan betreffende h e t on
der bepaalde voorw aarden  toekennen van 
reniteo 'verbrugging aan de N ederlandse 
scheepsbouw  zijn voortgevloeid u it de con
clusies w aartoe het rap p o rt van de C o m 
missie N ederlandse scheepsbouw  1965 heeft 
geleid.

M r. B. W. Biesheuvel 'aanvaardde per 1 
juni 1967 zijn functie  als voorzitter van het 
College voo r de Scheepsbouw.

N.V. Scheepsbouwwerf & Machinefabriek 
„De Klop”, Sliedrecht

B ovenstaande N .V . 'deelt m ede, dat de 
heer A. J. C. Bax p e r  1 m ei 1967 wegens 
zijn benoem ing to t d irec teu r van V erechure 
& C o’s Scheepsw erf &  M achinefabriek  N .V . 
te A m sterdam , afgetreden is als d irec teu r 
der vennootschap .

Naamswijziging N.V. Nedeximpo van 
1949, Amsterdam

M et ingang v an  1 mei 1967 is de naam  
van bovenstaande N .V . gewijzigd in N .V . 
„N edexim po” —  Nederl'and'se E xport- en 
I m portm  aatschappij.

Reglement 1967 van Bureau Veritas
In  m ei 1967 is een  nieuwe uitgave ver

schenen van de voorschriften  van  B ureau  
V eritas voor de bouw  en classificatie van 
zeeschepen.

In  d it  reg lem ent zijn enkele belangrijke 
wijzigingen en aanvullingen opgenom en, 
w aaronder o.a.: periodiciteit van dekkingen; 
voorzieningen i.v .m . het klasseteken IC E ; 
aanvullingen i.v.m . de In ternationale U itw a- 
terings C onventie  1966; constructie  van 
'baggervaartuigen; u itrusting  van  schepen 
(ankers en kettingen); 'berekening van het 
buigend m om ent in vlak w ater van v rach t
schepen, bu lkcarriers en tankers; aanbe
velingen be tre ffende  d e  sohroefruim te; 
voorschriften  w aaraan  scheepsinstallaties 
dienen te  vo ldoen voor toekenning van he t 
m erk  A U T  (autom atisation) en  voorschrif
ten betreffende de inspecties van deze in 
stallaties; w ijzigingen van  de construc tie  
van schepen bestem d voo r het vervoer van 
gekoeld gas.

Zoals gebruikelijk zullen enkele gedeel
ten van dit R eglem ent 1967 weer afzonder
lijk in d ru k  verschijnen t.w .: ho o fd stu k  18 
betreffende de voorschriften  van elektrische 
installaties; h oo fdstuk  25 (groepering van 
hoofdstuk  25 en  26 van het oude regle
ment) behelzende de beproevingseisen van 
ferro- en non-ferro-m etalen  en laselektroden.

Ingenieursbureau Marcon (Marine 
Consultants) N.V.

Ingenieursbureau  M arenco (M arine E n 
gineering C onsultants) N .V . en Ingen ieurs
bureau  N oordzee (N orth  Sea E ngineering  
C onsultants) N .V ., beide w erkzaam  op het 
terrein  van constructies voor o liew inning op 
zee, hebben  h u n  activiteiten gezam enlijk  
voortgezet o n d er de naam : Ingen ieursbu
reau  M<arcon (M arine C onsultants) N .V ., 
adres: K oning innegrach t 92, ’s-G ravenhage, 
telefoon 070-185160*.

D e directie b estaa t u it de h e re n  ir. C. 
J. P. van Boven en ir. J. W ipkink.

Nieuwe vestiging Van den Bos-groep
Op 2 juni jl. w erd onder grote belang

stelling de nieuw e vestiging geopend in de 
W eesperstraat te A m sterdam , van V an den 
Bos H andelscom pagnie C.V.

H et in Rijswijk gevestigde hoofdkantoor 
beschikt nu, naast de vestiging in R otter
dam , dus ook over een b ijkantoor in A m 
sterdam .

Smit Nijmegen Electrotechnische 
Fabrieken N.V., Nijmegen

Als uitvloeisel van de in de afgelopen 
m aanden  to t stand gekom en veranderingen 
in d e  organisatie van  de apparatenfabrieken 
binnen h aa r ondernem ing, is m et ingang 
van 29 mei 1967 het postadres van de 
„A F O ” , A pparaten fabriek  „Overijssel” 
N .V . gewijzigd in; R eehorsterw eg 23 te  
Ede, tel 08380-3851, telex 45475 („Smit- 
afo”).

D e verkoop afdeling, onder leiding van 
de heer J. Lenstra , 'heeft zijn in trek  geno
m en op bovenstaand adres. Tevens zal de 
verkoopafdeling d e  'belangen van de appa
ra ten fabriek  van de Sm it N ijm egen Élec- 
trotechnisebe Fabrieken  N .V . te Ede behar
tigen.

D e export en de contacten  m et de K o
ninklijke M arine, K oninklijke Landm acht 
en K oninklijke L uchtm acht zullen worden 
verzorgd door de heer R. R. Bolt, die, sa
m en m et de heer Ph. R. Goedkoop, de 
directie voert van d e  afdeling  Verkoop 
Com binaties Industriële P roducten  —  af- 
gekort C om pro —  m et ais adres: Smit 
N ijm egen E lectrotechnische Fabrieken N.V. 
A fdeling C om pro, V an  Schaeck M athon- 
singel 101 te  Nijm egen, tel 08800-33644 
en 33645, telex 45056 („Inductie”).

Instituut voor Scheepvaart en Luchtvaart, 
Rotterdam

In  m ei jl. bedroeg h e t aantal bezoekers 
aan  het m useum  2705 en 'aan de bibliotheek 
322. V oorts w erden er 1149 boeken uit- 
'geleend en 257 inlichtingen verstrekt.

Vernieuwde reparatiehelling N.V. 
Scheepsbouwwerf de Haas, Maassluis

D e N .V . Scheepsbouw w erf de H aas te 
M aassluis heeft haar reparatiehelling aan 
de w erf G overt van W ijnkade geheel ver
nieuwd.

H et w erk w erd, in  ongeveer 10 weken, 
praktisch  volledig m et eigen personeel u it
gevoerd.

9 mei jl. w erd het eerste schip op de 
nieuwe helling doorgezet, t.w. de motor- 
ko tte r SC H . 48  van  de Rederij P ronk  te 
Scheveniogen.

D it schip m oet m et ca. 3 %  m eter worden 
verlengd, een karw ei w aar de Fa. de Haas 
veel ervaring in  heeft, getuige d e  ruim  40 
visserijsohepen, welke in  het verleden reeds 
w erden verlengd.

D e nieuwe helling is van een zeer m o
derne constructie en zware uitvoering, w aar
bij de rij- en w erkbanen alle van gewapend 
beton zijn gem aakt.

Reeds vorig jaa r w erd één der hellingen 
aan d e  w erf O lievierstraat vernieuw d, ter
wijl in de naaste  toekom st nog verdere ver
nieuwingen zullen w orden verricht.

D e N .V . zal na he t gereedkom en hiervan 
over één der m odernste droogzetoutillages 
voor sleepboten, vissersvaartuigen en bin
nenschepen in het gebied van de Beneden 
W aterw eg beschikken.



International Offshore Services (Holland) 
N-V. neemt kantoren te Rotterdam in 
gebruik

Met een ontvangst voor binnen- en bui
tenlandse genodigden heeft International 
Offshore Services (Holland) N.V. haar kan
toren aan de Calandstraat 49 te Rotterdam- 
2 in gebruik genomen.

I.O.S. (Holland) N.V. is een dochter
maatschappij van International Offshore 
Services (U.K.) Limited, die haar kantoor 
heeft in Londen. De maatschappij is ge
vormd door belanghebbenden in Nederland, 
Noorwegen, Frankrijk en Groot-Brittannië. 
Van Nederlandse zijde wordt deelgenomen 
door Hudig & Pieters’ Algemeene Scheep
vaart Maatschappij N.V. in Rotterdam.

International Offshore Services heeft 
achttien bevoorradingsschepen en personeels- 
vaartuigen in de vaart of in aanbouw, waar
van er negen de Nederlandse vlag voeren.

De werkzaamheden van de maatschappij 
bestaan uit het bevoorraden van olieboor- 
eilanden, verslepen van booreilanden, seis
misch onderzoek etc. Hoewel de schepen 
van I.O.S. (Holland) N.V. hun werkzaam
heden over de gehele wereld vinden (Golf 
van Biscaje, Perzische Golf, Afrika, Aus
tralië, Noordzee), denkt men voor de toe
komst in het bijzonder aan werkzaamheden 
op ’het Nederlandse deel van het continen
tale plat.

in International Offshore Services werken 
voor het eerst in de scheepvaartgeschiedenis 
maatschappijen uit vier verschillende landen 
samen in één geïntegreerde maatschappij. 
I.O.S. heeft als maatschappij die bevoorra
dingsschepen exploiteert op vele terreinen 
het spits afgebeten. Zij was de eerste 
Europese maatschappij die met bevoorra
dingsschepen werkte op de Noordzee, in 
West-Afrika en in de Australische wateren. 
Zij was ook de eerste Europese maatschap
pij die een bevoorradingsschip voor seismisch 
onderzoekingswerk inlichtte.

Tot directeur van International Offshore 
Services (Holland) N.V. is benoemd de heer 
B. Bogdanovitch. Na een aantal jaren te 
hebben gevaren op Nederlandse schepen, 
heeft hij in dienst van een grote oliemaat
schappij vooral ervaring opgedaan op het 
gebied van werkzaamheden buitengaats.

Kielleggingen
Op 31 mei 1967 werd op de Verolme 

Scheepswerf Alblasserdam N.V. te Alblas- 
serdam op twee hellingen de kiel gelegd 
voor twee 13.650 tons moderne lijnvracht
schepen, nl. de Straat Amsterdam (bouwnr. 
777) en de Straat Auckland (bouwnr. 778).

Deze twee vrachtschepen maken deel uit 
van een order van vijf schepen, welke door 
de Koninklijke Java-China-Paketvaartlijnen 
N.V. (Royal Interocean Lines) voor haar 
diensten in het Verre Oosten besteld zijn 
bij de Verolme Verenigde Scheepswerven 
N.V. (drie schepen) en Van der Giessen-de 
Noord N.V. (twee schepen).

De hoofdafmetingen van 'de schepen zijn: 
lengte over alles 160,93 m, lengte tussen 
de loodlijnen 149,89 m, breedte 23 m, holte 
„C” dek 13,25 m en diepgang 10 m.

De schepen zullen een hoofdmotor fabri
kaat Stork met een vermogen van 13.500 
apk krijgen, waarmee de dienstsnelheid 20 
mijl wordt.

In de machinekamer zal op uitgebreide

wijze arbeidsbesparende apparatuur worden 
geïnstalleerd. Zij zullen geschikt zijn voor 
het vervoer van een groot aantal contai
ners, waartoe drie „open hatches” zullen 
worden toegepast; de luiken worden hy
draulisch bediend.

De totale laadcapaciteit wordt ongeveer 
680.000 kubieke voet, waarvan 48.000 ku
bieke voet bestaat uit vrieskamers. Het 
zeer moderne laadgerei zal hoofdzakelijk 
uit kranen bestaan, waarvan het hefvermo
gen tussen twintig en 'drie ton varieert.

Op de vrijgekomen helling van Scheeps
werf Slob te Papendrecht zal in opdracht 
van Van Hattum & Blankevoort N.V. te 
Beverwijk, de kiel worden gelegd voor een 
zelfvarende elevatorklepbak met een laad- 
beuninhoud van 500 kubieke meter. De 
hoofdafmetingen van dit vaartuig, waarvan 
werf Slob er twee stuks in opdracht heeft, 
bedragen: lengte op de loodlijnen 51,50 m, 
breedte op de spanten 9,25 m en holte in 
de zijde 3,45 m.

De bodemkleppen zullen hydraulisch wor
den bediend terwijl de voortstuwing zal 
geschieden door twee stuks Schottel-Navi- 
gatoren met roerpropeller, welke ieder zul
len worden aangedreven door een Deutz- 
dieselmotor van 200 pk bij 1800 omw/min.

Tewaterlatingen
Van één der hellingen van de N.V. 

Scheepsbouwwerf en Lasbedrijf v /h  J. C. 
Slob te Sliedrecht heeft de stapelloop plaats 
gehad van de elevatorklepbak v.N.22. Dit 
vaartuig is een zusterschip van de onlangs 
gebouwde elevatorklepbak v.N.21, welke 
beide zijn gebouwd in opdracht van de 
N.V. Baggermaatschappij van Noordenne 
te Sliedrecht.

De hoofdafmetingen zijn: lengte op de 
loodlijnen 48 m, breedte op de spanten 
7,50 m en 'holte in de zijde 2,85 m.

De laadruiminhoud bedraagt 340 kubieke 
meter.

Voor de bediening van de bodemkleppen 
is het vaartuig uitgerust met een hydrau
lische installatie. Ten dienste hiervoor is er 
in het voorschip een pompeenheid opge
steld, bestaande uit een gecombineerde ho
ge- en lagedrukpomp, die aangedreven wordt 
door een Armstrong-Siddeley dieselmotor 
van 15 pk bij 1500 omw/min.

De algehele bediening geschiedt vanuit 
het stuurhuis op het achterschip. Het is 
echter ook mogelijk om vanaf 'het voordek 
de hydraulische installatie te regelen.

De houw stond onder toezicht van het 
classificatiebureau Veritas.

Op de vrijgekomen helling zal de kiel 
worden gelegd voor een 'tweetal pontons, 
welke gebouwd zullen worden voor de N.V. 
Baggermaatschappij Bos & Kalis te Papen- 
drechit.

Vanuit de overdekte scheepsbouwhelling 
van Scheepswerf Slob te Papendrecht, werd 
de kraanponton Eendracht te water gela
ten. De bouw van dit vaartuig geschiedde 
in opdracht van de Vennootschap tot ex-1 
ploitatie van Materieel „De Klerk” N.V. té 
Werkendam..

Op deze ponton zal een grijpertopdraai- 
kraan worden opgesteld welke een hijsver
mogen heeft van 10 ton bij een sprei van 24 
meter. In de motorkamer zal een Lister- 
Blackstone dieselmotor worden geïnstalleerd 
van 495 pk bij 750 omw/min. Deze motor

zal de Heemaf generator aandrijven die de 
benodigde elektriciteit opwekt voor aandrij
ving van de kraan, alsmede de dekwerktui- 
gen. Verder zullen er nog diverse hulpwerk- 
tuigen worden geïnstalleerd.

Voorts zal deze kraanponton worden uit
gerust met twee spudpalen met een totale 
lengte van 15 meter.

De hoofdafmetingen van de Eendracht 
zijn: lengte op de loodlijnen 35 m, breedte 
hoofdponton 11,50 m, breedte incl. zijpon- 
tons 13,90 m en holte in de zijde 2,20 m.

Het vaartuig is verder voorzien van zes 
stuks losse zijpontons welke bij het passe
ren van smalle bruggen en sluizen ontkop
peld kunnen worden.

Voor de vier bemanningsleden zijn er ge
rieflijke verblijfsruimten op het achterschip, 
welke ondermeer bestaan uit een kombuis 
met dagverblijf, wasplaats met douche en 
toiletruimte bovendeks gelegen, alsmede 
voor ieder bemanningslid een eigen hut be- 
nedendeks, voorzien van centrale verwar
ming.

18 mei vond op de werf Ton Bodewes 
N.V. te Franeker, een der werven van de 
Conoship groepering, dte 'tewaterlating 
plaats van een groot vissersvaartuig van de 
uiterst moderne Urker Noordzee-vloot die 
momenteel ca. 140 schepen telt.

Dit schip dat vooruitlopend op de straks 
van kracht wordende nieuwe voorschriften 
de benauwende 80 tart grens heeft verla
ten is zeer ruim en fors gebouwd.

Het zal maar liefst ca. 140 fort gaan 
meten, haast het dubbele van de vroegere 
limiet.

Hoewel het sohip speciaal ontworpen is 
voor de boom'korvisserij is het door formaat 
en vermogen wel een trawler te noemen.

Een 60 pk Bolnes 12 cil. V motor die 
opgeladen kan worden tot 750 pk zorgt 
voor de benodigde trekkracht.

Aangezien bij dit type schip de mast ach
ter de midscheeps staat moet dit het meest 
veilige type schip voor de vrij riskante 
boomkorvisserij geacht worden.

De rationele, zeer ruime inrichting teza
men met het overdekte en beschutte werk- 
dek geheel afwijkend van het gangbare, 
maken het tot een modern schip.

Op1 20 mei jl. werd bij de N.V. Scheeps
werf Bijlholt te Foxhol met goed gevolg 
te water gelaten een auto-veerboot met 
passagiers, bestemd voor de dienst Hol- 
werd-Ameland.

De hoofdafmetingen zijn: lengte over al
les ca. 50 m, lengte tussen loodlijnen ca. 
47,30 m, 'breedte over de berghouten ca. 
9,40 m, breedte op buitenkant spanten ca. 
8,80 m, holte in de zijde ca. 2,60 m, diep
gang geladen ca. 1,10 m.

Het schip is ingericht voor het vervoer 
van ca. 30 auto’s en ca. 400 passagiers.

In de machinekamer zijn opgesteld 2 Krom
hout motoren van 350 pk, welke motoren 
de beide schroeven aandrijven, terwijl ver
der in het voorschip een boegschroef ge
ïnstalleerd wordt.

Verder wordt het schip voorzien van hy
draulisch bediende landingskleppen. Het is 
de 'bedoeling dat het schip nog voor het 
hoogseizoen in dienst gesteld wordt.



Het schip wordt gebouwd in opdracht 
van de Rijkswaterstaat, arrondissement 
Friesland-West te Leeuwarden, in. nauwe 
samenwerking met de Scheepswerf Bark- 
meijer N.V. te Vierverlaten.

Op 26 mei jl. vond bij de N.V. Scheeps
werf Hoogezand te Bergum de tewaterla
ting plaats van het motorschip Holger Sif 
—  bouwnio. 138 —  dat wordt gebouwd in 
opdracht van. Messrs. I/S  Rederiet SIF - 
15 tie Kopenhagen. Het schip is van het 
shelterdektype, is 499,83 brt en heeft een 
draagvermogen van oa. 1335 ton.

De hoofdafmetingen zijn: lengte over alles
73,20 m, 'lengte tussen loodlijnen 66,50 m, 
breedte op spant 11,80 m, holte 3,75/ 
6,25 m, diepgang beladen 3,71 m, graan- 
capaciteit ca. 100.000 cb.ft., verwachte snel
heid 12 ‘knopen.

De hoofdmotor is een 6 cil. 4 takt MAK 
type 6Mu 451 A.K., met een vermogen 
van 1000 p.k bij 360 omw/min. De motor 
is ‘bedienibaar vanaf de brug.

Verder zijn dn de motorkamer op gesteld: 
3 stuks hulpdieselmotoren fabrikaat Lister, 
type JK. 4MA, 62 pk bij 1500 omw/min 
en een luohtgökoelde Lister type HA 2 
MA, 18 pk bij 1500 omw/min.

Het laadgerei bestaat uit 2 masten met 
3 laadbomen voor een hijsvermogen van 
3 ton. De dekwerktuigen zijn van het 
fabrikaat Hatlapa, nl. 1 hydr. ankerlier, 3 
hydr. landheren met aangetrouwde hanger- 
lieren, 3 hydr. geilieren en 1 hydr. kaap
stander. Voor deze werktuigen zijn in de 
motorkamer 3 hydraulische pompen opge
steld. De stuurmachine is van het fabrikaat 
Svendborg en elektrisch/hydraulisch. De 
nautische uitrusting bestaat uit: Radar,
echolood en Arkas automatische piloot. 
De luikhoofden van het tussendek worden 
gesloten met houten luiken van 1 x/%", die 
van het shelterdek m et stalen luiken fabr. 
Mac Gregor Single Pull.

Het motorschip Holger Sif wordt ge
bouwd onder toezicht van Bureau Veritas 
voor de klasse:

I 3/3 L 1.1. Glacé II I  A. & C.P. en 
de Deense Scheepvaart Inspectie.

Het onderruim wordt geventileerd door 
2 ventilatoren met diam. 650 mm. Het 
tussendekruim door 2 ventilatoren met diam. 
700 mm.

De motorkamer met elektrische ventilato
ren met een 'diam. van 400 mm.

Op 26 mei 1967 vond bij Verolme Dok
en Scheepswerf te Rozenburg de doop en 
overdracht plaats van de Lady Beth (bouw- 
nummer 765), bestemd voor de Internatio
nal Offshore Marine Services Ltd., Rotter
dam.

De doopplechtigheid werd verricht door 
mevrouw F. E. Spruit-Kessler.

De Lady Beth is 'het negende bevoorra
dingsschip dat op de Verolme Scheepswerf 
Heusden voor deze opdrachtgever is ge
bouwd.

De Lady Beth gaat dienst doen als be-1 
voorradingsschip voor boorplatforms, d.w.z. 
het bevoorraden van deze platforms met 
brandstofolie, drinkwater, industriewater en 
boorpijpen.

Tevens zal het dienst doen als brandblus- 
boot en kan het ook als sleepboot fungeren.

De International Offshore Services, wel
ke op genoemde dag eveneens haar nieuwe

kantoren aan' de Calandstraat 49 te Rotter
dam opende, is de grootste rederij van sup- 
ply-vessels in Europa.

De hoofdafmetingen zijn: lengte over al
les 48,60 m, lengte tussen de loodlijnen
47,20 m, 'breedte op grootspant 10 m, holte 
4,10 m, diepgang 3,35 m, deadweight 753 
metrieke ton en bruto-tonnage 499 'brt.

Het vaartuig, dat 'gebouwd is onder spe
ciaal 'toezicht van Det norkse Veritas ter 
verkrijging van de klasse 1. A. 1. (At
lantische Vaart) voldoet tevens aan de eisen 
van de Ned. Scheepvaart Inspectie.

Het schip zal ook gebezigd kunnen 
worden als brandblusboot en is daartoe uit- 
gerus't met een wormpomp van het fabri
kaat „Ter Borg & Mensing” met een capa
citeit van 60' m 3/u. bij een opvoerhoogte 
van 60 meter en met een monitor van het 
fabrikaat „Total” .

Voorts is het schip uitgerust met 2 
voortstuwingsdieselmotoren van het fabri
kaat „Werkspoor”, type RUB 215 X  
elk 10 cil., 4 takt, en elk met een vermogen 
van 1300 pk bij 1000 omw/min, en elk 
voorzien van een hydraulische keerkoppeling 
van 'het fabrikaat „Lohmann-Navilus”, ty
pe GUD 500, met een overbrengingsver- 
ho'udin'g van 3 : 1 .

Als hulpaggregaten zijn 'geïnstalleerd 3 
dieselmotoren van het fabrikaat „Krom
hout”, type 8-TV-120, elk 8 cil., 165 pk 
bij 1500 omw/min, en elk 'gekoppeld aan 
een generator van het fabrikaat „Still”, 140 
KVA, 220/380 volt, 50 perioden.

Het vaartuig kan tevens dienst doen als 
sleepboot; hiertoe is het voorzien van een 
sloephaak, fabrikaat „Mampaey”, met een 
trekkracht van 30.

Voor laad- en losdoeleinden is het vaar
tuig ui'tgerust met een landpaal, geschikt 
voor een lOdorns laadboom van het sle- 
wing-systeem (octrooi „De Keyzer”); als 
dekwerktuigen zijn geïnstalleerd 2 hydrau
lisch gedreven ankerlieren voor hoogvast- 
sta'len ankerdamketting 29 mm 0  en 2 hy
draulisch gedreven verhaal lieren 5-t., alle 
van het fabrikaat „Hatlapa”, en tenslotte 
een hydraulische stuurmachine van het fa
brikaat „Seffle”.

In het ruim benedendek zijn opgesteld 
3 cementcontainiers van het fabrikaat „Jack- 
son”, en wel 2 stuks met een netto-inhoud 
van 918 cb. ft, en 1 met een netto-inhoud 
van 700 ob. ft; zij worden bediend door 
2 luchtconipressoren van het fabrikaat 
„Grasso” .

Verder is het schip 'uitgerust met 1 
hrandstofolieladingpomp {fabrikaat „Ter 
Borg & MenS'inga”), capaciteit 80 m 3/u . bij 
30 meter opvoerhoogte, 1 wateriadingpomp 
voor POT-water met een capaciteit van 
80 m3/u . 'bij 30 meter opvoerhoogte en 1 
wateriadingpomp voor industriewiater met 
een capaciteit van 45 m3/u . 'bij 30 meter 
opvoerhoogte; voorts een radiotelefonische 
installatie („Friton”), een riohtingzoeker 
(„Zeevos”), een echograaf („Elac”), een ra- 
darinstallatie („Kelvin-Hughes”), een gyro-1 
kompas („Plath”), en een automatische pi
loot („Arkas”).

Op 29 mei 1967 en op 31 mei 1967 zijn 
met goed gevolg te water gelaten de stuur- 
boordponton, resp. de bakboord- en mid- 
denponton van de rechthoekige hefponton 
Kazar, 'bestemd voor V.O. MachinO' Import 
te Moskou. De eerste twee pontons zijn

te water gelaten bij de N.V. Werf Gusto v/h 
Fa. A. F. Smulders .te Schiedam onder 
bouwnummer CO. 701; de laatstgenoemde 
ponton is te water gelaten bij Willon-Fije- 
noord-Bronswerk N.V. te Schiedam.

Deze pontons worden door de N.V. Werf 
Gusto samengebouwd tot een rechthoekige 
hefponton, uitgerust met 4 poten.

Hioofdafme'tin'gen van de hefponton be
dragen: lengte 50,50 m, breedte 45 m 
en 'holte 7,25 m.

Voor het bedrijf van deze hefponton wor
den de volgende motoren geïnstalleerd: 3 
Werkspoor-raotoren van het type RUB 
215 X  12 met een vermogen van 1650 pk 
bij 1000 omw/min, 2 Werkspoor-'motoren 
van het type RUB 215 X  10 m,et een ver
mogen van 1130 pk 'bij 1000 omw/min, 
alsmede een Kromhout-motor van het type 
8 TS 117 met een vermogen van 140 pk 
bij 1500 omw/min.

De rechthoekige hefponton Kazar wordt 
gebouwd onder toezicht van Bureau Veri
tas voor de klasse:
*  I 3/3 D (ponton remorqué de haute 
mer) 1.1.

Proeftochten

Op 29 april 1967 heeft met goed gevolg 
proefgevaren het motorschip Lamara, 
bouwnummer 187 van N.V. Scheepswerf 
„Westerbroek” v /h  J. G. 'Bröerken te Wes- 
terbroek, bestemd voor de heer L. Schepers 
te Aschend'Orf (Duitsland).

Hoofdafmetingen zijn: lengte 57,50/58,50 
m, breedte 11,10 m en  holte 3,60/5,85 m.

In dit schip werd geïnstalleerd een 4- 
takt; enkelwerkende MaK-motor van het 
■type 6 Mu 451 AK met een vermogen van 
1 100 p'k bij 375 omw/min.

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

Op 26 mei 1967 heeft met goed gevolg 
proefgevaren 'het motorschip Marag Sky, 
bouwnumimer 987 van N.V. v /h  Scheeps
werven Gebr. Van Diepen te Waterhuizen, 
bestemd voor Maritime Agency A.S. te Ko
penhagen.

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

In dit schip werd geïnstalleerd een 4-takt, 
enkelwerkende Deutz-motor van het type 
RBV 6 M 545 met een vermogen van 750 
pk 'bij 380 omw/min.

Het motorschip Marag Sky werd ge
bouwd onder toezicht van Bureau Veritas 
voor de klasse:
>ï< I 3/3 L 1.1. Glacé III A. & C.P.

Op 18 mei 1967 heeft met goed gevolg 
proefgevaren het motorschip Leon Sif, 
bouwnummer 491 van Bodewes’ ScheepsJ 
werven N.V. te Martenshoek, bestemd voor 
I/S  SIF XI te Kopenhagen.

Hoofdafmetingen zijn: lengte 66,50 m, 
breedte 11,80 m en holte 3,73/6,25 m.

In dit schip werd geïnstalleerd een 4- 
takt, enkelwerkende MaK-motor van het 
type 6 Mu 451 AK met een vermogen van 
1000 pk bij 340 omw/min.

Het motorschip Leon Sif werd gebouwd 
onder toezicht van Bureau Veritas voor de
ld clSS'6 *
>ï< I 3/3 L 1.1. Glacé III A. & C.P.



TIJDSCHRIFTEN REVUE
Uittreksels van enige belangrijke artikelen uit buitenlandse tijdschriften, zoals deze worden verwerkt in de kaart- 

zendingen, welke het Nationaal Technisch Instituut voor Scheepvaart en Luchtvaart maandelijks aan de daarop 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 deze aan
winstenlijst abonneren. Inlichtingen worden gaarne verstrekt door de directie van het Instituut, Burg. s’Jacobplein 10, 
Rotterdam (tel. 13 20 40).

,,’Cetra Lyra’, a French Bulk Carrier of Advanced Design 
and Construction”

In de beschrijving wordt als bijzonderheid vermeld, dat in het 
casco van de genoemde nieuwe bulkcarrier meer staal van grote 
trekvastheid werd verwerkt dan tot dusver gebruikelijk was. Het 
percentage ervan komt overeen met 43 % van het totale scheepsge- 
wicht. Door de toepassing van deze staalsoort was 'het mogelijk de 
luikopeningen aanmerkelijk groter uit te voeren dan normaal. N a
dere bijzonderheden over de toegepaste staalsoort worden uitvoerig 
toegelicht. Een korte samenvatting wordt verstrekt over de bulbste- 
ven, laad- en losfaciliteiten en de kathodische bescherming in de 
ballasttanks. De voortstuwingsinstallatie is voor een belangrijk deel 
geautomatiseerd, waarop tot in details wordt ingegaan. Door de 
invoering van de nieuwe „load-lines”- voorschriften was het mogelijk 
het draagvermogen van 66.500 ton op 75.020 ton te brengen.

(The M otor Ship, maart 1967, blz. 565-571, 1 alg. plan, 3 door
sneden, 6 foto’s).

„Container Ships’ Stability”
In een lezing voor de Soc. of Naval Architects and Marine Engi- 

neers worden door J. J. Henry en H. J. Karsch problemen aan de 
orde gesteld m.b.t. de stabiliteit van containerschepen. Een factor 
van grote betekenis wordt genoemd, dat grote zijdelingse wind
druk, die geladen containerschepen ondervinden, van grote invloed is 
op de dwarsscheepse stabiliteit. Voorts wordt er op gewezen, dat 
alvorens de grote brugkranen aan dek te werk worden gesteld, het 
schip voldoende geballast dient te worden. Door de auteurs worden 
schepen, die containers vervoeren, in 5 typen onderverdeeld, die in het 
kort nader worden toegelicht. Een aantal aanwijzingen wordt gege
ven in verband met de sterkte van deze schepen, gevolgd door alge
mene beschouwingen over de metacentrische hoogte. Om de ballast- 
ruimte niet te groot te maken en daardoor de laadcapaciteit op te 
voeren, wordt geadviseerd om in plaats van water gebruik te maken 
van „drilling mud”, dat een soortelijk gewicht heeft van 2.0 en na
genoeg geen corroderende werking uitoefent op de wanden der 
ballasttanks. Bovendien is in verband met de Panamakanaal-meting 
aftrek van deze ruimten onder bepaalde voorwaarden toegestaan.

(Lloyd’s L ist and Ship ping Gazette, 16 nov. 1966, blz. 4).

„Armco issued Patent on new high-strength structural Steel”
Armco Steel Corporation, Middletown, Ohia, heeft patent ver

kregen in de V.S. voor de fabricatie van een nieuwe staalsoort, die 3 
maal zo sterk is als de huidige standaard staalsamenstellingen voor 
constructiebouw. Het nieuwe produkt wordt onder het handelsmerk 
SSS-100 in de handel gebracht en leent zich bijzonder voor dragers 
van bruggen, drukvaten en bepaalde delen van de scheepsromp. De 
veldsterkte bedraagt 100.000 Ibs. per vierkante duim. Het lage kool
stofgehalte en de toepassing van legeringen waarborgen grote sterkte 
bij hoge temperaturen en andere bijzondere omstandigheden. Ver
meld wordt, dat door het gebruik ervan het totale scheepsgewicht 
aanzienlijk zal kunnen worden verminderd. Doordat het nieuwe staal- 
produkt voorzien zal worden van een oxyde-laag behoeft het niet 
geschilderd te worden. Het materiaal is reeds geaccepteerd door 
het „Boiler and Pressure Vessel Code Committee of -the American 
Society of Mechanical Engineers” .

(M aritime Reporter!Engineering N ew s, 1 jan. 1967, blz. 47).

„Raumversuch Fahrgastschiff-Atomschiff’, F. K. Kayser.
Bij de Deutsche Werft te Hamburg-Finkenwerder hebben „aanva- 

rings”-proev-en plaatsgevonden ter vaststelling van de maximum 
veiligheid van kernenergie-installaties aan boord van schepen. De 
experimenten, die dit jaar nog twee of drie keer herhaald zullen 
worden, worden gefin-anceerd door het „Gesellschaft für Kernener- 
gieverwertung” te Geesthacht. Op een schaal van 1:7.5 werd een 
model van het voorschip-van het passagiersschip Breinen  vanaf een 
glijbaan met een snelheid van 10.5 m /s neergelaten op de kwetsbare 
zijde van een even groot model van het atoomschip O tto H ahn. 
Bij de proefnemingen werd voor de modellen staal van verschillende 
dikte gebruikt. De uitkomsten van de experimenten worden ver
meld en aan de hand van foto’s wordt de toegebrachte schade toege
licht.

(Deutsche W erft W erkzeitung, no.1, 1967, blz. 24-25, 4 foto’s).

„Brittle Fracture of full scale Structures damaged by Fatigue”, 
ir. J. J. W. Nibbering, J. v. Lint and R. T. van Leeuwen.

Twintig proef constructies van ware grootte, -die aan vermoeiings- 
belastingen waren blootgesteld, zijn bij lage temperaturen tot brosse 
breuk belast. Het -bleek, dat de plastische vervormbaarheid van die 
constructies veel kleiner was dan in niet-vermoeide toestand. Dit 
werd hoofdzakelijk toegeschreven door de aanwezigheid van scheur
tjes en slechts in geringe mate door vermoeiingsbeschadigin-g van het 
materiaal. De o-vergangstemperatuur van hoog- naar laagspannings- 
breuken was veel lager dan kon worden verwacht aan de hand van 
resultaten van afnamepro-even. Aangetoond wordt, dat dit verschil 
een gevo-lg is van het zuiver statisch karakter van de proeven tot 
breuk. Bij aanwezigheid van elastische schokken kunnen vervor- 
mingslO'Ze breuken reeds ontstaan bij -temperaturen, die -in de buurt 
van de NIL-ductility transition liggen. De karakteristieken worden in 
4 punten opgesomd, terwijl de verkregen resultaten in  een conclusie 
zijn samengevat in 7 punten.

(Nederlands Scheeps-Studiecentrum  T N O  afd. scheepsbouw, no. 
85S. Blz. 5-29, 26 fig., 8 ref.).

„Improving Shipboard Efficiency”, R. J. F. Taylor.
Onder auspiciën van de Engelse „Chamber of Shipping” werd een 

z.g. „research symposium” gehouden, waaraan door de heer Taylor, 
directeur van Alfred Holt te Liverpool een bijdrage werd geleverd 
onder de titel „Efficiency Afloat”. Door de heer Taylor werden de 
moderne opvattingen omtrent de vrachtvaart naar voren gebracht 
en suggesties gedaan ter opvoering van de efficiency m.b.t. zee
transport. Voornamelijk kwam een 4-tal punten ter sprake, t.w. 
de tijdsduur voor het uit de vaart nemen van een schip voor een o-f 
andere reden, de onderhoudskosten, de verplichte bemanningssterfcte 
en in het bijzonder hetgeen de spreker verstaat onder de -term 
„hydrodynamic performance”. Deze vier punten werden met behulp 
van verkregen gegevens van zes schepen van de Holt-rederij nader toe- 
gelicht.

(The M otor Ship, maart 1967, blz. 580-582).

„Der Einfluss der hydrodynamischen Gröszen beim RoIIversuch”,
O. Grimm en H. Keil.

Het onderzoek naar het slingeren van zeeschepen teneinde een 
goede benadering van de metacentrische hoogte te verkrijgen wordt 
door de auteurs vooral va-n belang geacht -ten aanzien van kust
vaartuigen. Betoogd wordt, -dat het uitsluitend mogelijk is om een 
betrouwbaar beeld van de MG-hoo-gte te verkrijgen als het traag- 
heidsm-oment van het betreffende schip in de beladings-toestand, die 
men wil beschouwen, bekend is. Reeds is een aantal pogingen 
ondernomen om de z.g. f-waarde voor kustvaartuigen, die verschil
lende ladingen vervoeren, vast te stellen. Teneinde hiervan een 
betrouwbaar beeld te verkrijgen, werden de onderzoekingen dien
aangaande in drie etappen uitgevoerd. Het instrumentarium, waar
mede modelproeven werden genomen, wordt beschreven en de resul
taten van de proeven grafisch uitgewerkt en in dit artikel opgenomen.

(Sch iff und H a fen , febr. 1967, blz. 82-83, 3 graf., 2 foto’s).

„Design Thoughts on a giant Container Ship”, J. Craig.
De auteur gaat er van uit, dat teneinde de economisch verant

woorde grootte van het containerschip vast te stellen, -men niet alleen 
de plaatselijke omstandigheden van containerhavens en de vaart op 
de diverse havens in ogenschouw moet nemen, doch ook -de pro
blemen inzake de sterkte van de romp kritisch bestudeerd dienen te 
worden. In dit artikel wordit nader ingegaan op een ontwerp van een 
reusachtig containerschip met een capaciteit voor 5000 containers. 
De lengte is bepaald op ca. 1200 voet en de -breedte moet zodanig 
zijn, dat 17 containers naast elkaar kunnen worden gestuwd. Het 
draagvermogen zou op 75.000 ton komen. Voor voldoende langs- 
scheepse sterkte moeten doorlopende lan-gsschotten worden aan
gebracht, benevens de nodige s-tringerdekken en langsdragers terwijl 
grote webspanten en webbalken de grote openingen in dek moeten 
compenseren om de vereiste dwarsscheepse sterkte te verkrijgen. 
Voo-r een snelheidsbereik tussen 25 en 30 knopen zal een vermogen 
van 110.000 tot 210.000 pk nodig zijn met keuze -uit twee of vier 
schroeven.

(Shipbuilding and Shipping Record, 30 maart 1967, blz. 430).



Bij Samofa 
direct contact met de fabrikant

Zo'n direct contact is plezierig voor adviezen, practisch constructie, gem akkelijke bediening, lange levensduur
voor snelle levering en handig bij behoefte aan onder- en grote bedrijfszekerheid. Voor service staat niet alleen
delen. Samofa motoren munten u it door eenvoudige Samofa klaar, maar kunt u terecht bij elke machinefabriek.

S a m o fa  le v e r in g s p ro g ra m m a  :

M o to rp o m p e n , las- en c o m p re s -  
s o ra g g re g a te n , stationair en trans
portabel op w ie len

N.V. MOTOREN FABRIEK

SAMOFA
HARDERWIJK POSTBUS 20  TELEFOON 03410  -  30  41

S e rie  80 luchtgekoelde 1 cilinder 
dieselm otoren van 4-j- to t 11 4- pk

T y p e  195 luchtgekoelde 1 c ilinder 
dieselm otor van 9 j  to t 12£ pk

S e rie  S 108 watergekoelde diesel
motoren met 1 en 2 cilinders van 1 0 
to t 30  pk

S tro o m a g g re g a te n  2 - 22.5 kVA

H u lp a g g re g a te n  volgens specifica
tie van de afnemers



DE
UNIVERSELE

PAKKINGPLAAT
voor hete oliën, oplosmiddelen, 
zuren, alkaliën, stoom, enz. 
fabrikaat Beldam Asbestos Co. Ltd., 

Hounslow (M iddx.) England

A lleenvertegenwoordigers:

F A B R IE K E N  N.V. 
VAN ASBEST, RU B BER EN 
B RA N D W EER M A TERIA LEN

AMSTERDAM t e l . 020-54001 -  p o s t b u s  4105 

ROTTERDAM /  GRONINGEN /  EINDHOVEN /  ENSCHEDE /  SNEEK

HADEF TANDRADSNELTAKELS
Met automatisch werkende lastdrukrem 

Geringe bouwhoogte en eigengewicht 

Tandwielen draaiend in oliebad 

Gekalibreerde lastketting

Elke takel wordt vóór het verlaten van de fabriek 

met 50 %  overbelasting beproefd.

HIJS
YERM0GEN

KG

AANTAL
HIJS

PARTEN

G E W IC H T 
MET 

KETTIN G  
VOOR 

3 m HIJS 
HOOGTE

PRIJS 
MET 

K ETTING 
VOOR 3 m 

HIJS 
HOOGTE

PRIJS 
PER m 

HIJS 
HOOGTE 

MEER

2 5 0 I I 7 f  IS O ,— f  I 2 , —

5 0 0 I 2 0 f  16 5 ,— f  14 ,—

I0 0 0 I 3 4 f  2 3 0 , - f  2 4 , -

15 0 0 I 4 5 f  2 9 0 , - f  3 0 , -

2 0 0 0 I 6 3 f  3 2 5 , - f  3 5 , -

3 0 0 0 2 7 0 f  3 9 5 , - f  4 9 , -

4 0 0 0 2 9 5 f  5 0 0 , - f  6 5 ,—

5 0 0 0 3 I 2 0 f  6 3 0 , - f  8 3 , -

*  De HADEF Tandradsneltakels worden t/m  30 ton 
hijsvermogen vervaardigd

*  Hijsvermogen t/m  5 ton uit voorraad leverbaar, 
boven 5 ton op aanvraag

N . V .  H A D E F
WARANDE I SCHIEDAM TEL. (010) 26 86 49 - 26 50 90

VAN INGE

AM STERDAM  OOSTELIJKE HANDELSKADE 4 b 
TELEFOON 020-22  4798

ROTTERDAM
(WAALHAVEN)

GEYSSENDORFFERWEG 46 

TELEFOON 0 1 0 -2 9  08 25

P IJP LE ID IN G EN ;

KO ELER S;

SPIR A LEN  KOPER - STAAL -  CU N IFER ;

PR O D U K TIE-B U IG W ER K ;

A R G O N -A R C-LA SW ER K ;

FILTER S

Moderne Reparatie-inrichting

Reeds meer dan 3 5  ja a r een bekende  

naam in Scheepvaartkringen

E. SCHWARTZ n.v.
V E R K O O P K A N T O O R  V A N  S K F  S iM R lT  E N  l l R K ' ï Ü  P R O D U K T E N  

R O T T E R D A M  -  B r i e f . d r « * :  P O S T B U S  5 0 2 1

N O O R D  -  A E L B R E C H T S K O L K  2 5 - 2 9  -  TEL. ( 0 1 0 )  2 5 4 5 3 0  ( 4 ll |n e n )

Z U ID . VERZAMELGEBOUW, DORDTSESTRAATWEG 11 -  TE L . ( 0 1 0 )  17 9 6  6 0  ( 2 l l ]n « n )


