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VERD ERE GRO EI DER BULKCA RR IERVLO O T

G edurende het eerste halfjaar van 1967 
nam de bulkcarriervloot wederom met 
netto 130 schepen met een draagvermogen 
van 5.634.000 ton toe.

Opgeleverd werden 130 schepen met 
een draagvermogen van 5.377.000 ton, 10 
schepen werden gesloopt of gingen verlo
ren en zeven verbouwde tankers werden 
aan de vloot toegevoegd. In totaal telde de 
bulkcarriervloot op 1 juli jl. 364 speciaal 
voor de ertsvaart gebouwde schepen met 
een draagvermogen van 11.324.000 ton en 
1.146 z.g. general purpose bulkcarriers 
met een draagvermogen van 29.096.000 
ton d.w.z. in totaal 1.510 bulkcarriers met 
een draagvermogen van 40.420.000 ton 
vergeleken met 30.616.000 ton verleden 
jaar, een stijging derhalve van bijna 10 
miljoen ton. Vooral Liberia en Noorwegen 
droegen met een uitbreiding elk van onge
veer 1,2 miljoen ton tot de groei bij, maar 
ook de Franse, Engelse en Italiaanse bulk- 
carriervloot werd relatief niet onbelangrijk 
uitgebreid. H oudt men geen rekening met 
de omgebouwde tankers dan bedraagt de 
gemiddelde ouderdom der bulkcarriervloot 
slechts 4 Vj. jaar, waaruit blijkt dat de groei 
vooral aan de laatste jaren te danken is. 
Bijna 60 % van de netto uitbreiding ge
durende het eerste halfjaar bestond' uit 
schepen met een draagvermogen van meer 
dan 50.000 ton. Het grootst was de stijging 
der tonnage bij schepen in de 60/80 .000

ton klasse, gevolgd door schepen met een 
draagvermogen van 50/60.000 ton en 
40 /50 .000  ton. De gemiddelde grootte 
steeg van 25.200 ton in januari tot 26.800 
in juli jl. De in het eerste halfjaar 1967 
gereedgekomen schepen hadden echter een 
gemiddeld draagvermogen van 41.400 ton 
vergeleken met 35.300 ton verleden jaar. 
Ook hier kom t derhalve de tendens om 
grotere schepen te bouwen duidelijk tot 
uiting. Bovendien werden in het eerste se
mester bestellingen voor de bouw van 
bulkcarriers met een totaal draagvermogen 
van 2,6 miljoen ton geplaatst.

De orderportefeuilles der werven telden 
op 1 juli jl. 461 schepen met een draag
vermogen van 17.697.000 ton. Liberia en 
Noorwegen domineerden bij de in aan
bouw resp. bestelling zijnde schepen, ge
volgd door Japan. In feite bedroeg het aan
deel dezer drie landen in de in bestelling 
zijnde bulkcarriers 60 % . Japan neemt 
nog onbedreigd de eerste plaats op de rang
lijst der scheepsbouwlanden met 50 % in. 
Zweden en Engeland volgen als resp. 
tweede en derde.

Dit jaar wordt de bulkcarriervloot uit
gebreid met ertsschepen met een draag
vermogen van 895.000 ton en general pur
pose bulkcarriers met een draagvermogen 
van 3.956.000 ton. Volgend jaar zijn deze 
cijfers m et resp. 929.000 en niet minder 
dan 8.398.000 ton belangrijk hoger om in

1969 tot resp. 410.000 en 3.109.000 ton 
terug te lopen. De bulkcarriers met een 
draagvermogen van 60/80 .000  ton hebben 
een totaal draagvermogen van 2.827.000 
en die van 80.000 ton 1.368.000 ton. Al
dus gegevens verstrekt door Fearnley & 
Eger’s Chartering Co. Oslo. D at de snelle 
groei der bulkcarriervloot en het groter 
draagvermogen der schepen van invloed 
op de vrachtenmarkt zijn, behoeft geen be
toog. Men loopt vooruit op een toeneming 
van de wereldhandel en werkt surplus- 
capaciteit in de hand. Voor reders van het 
conventionele trampschip van 10/12.000 
ton is deze ontwikkeling niet zonder be
denking. De bulkcarrier toch kan met la
gere vrachten genoegen nemen en drukt 
zijn stempel op de markt zodat m aar al te 
vaak de reder van het conventionele 
vrachtschip om te concurreren met lagere 
vrachten genoegen moet nemen. Natuur
lijk profiteren reders van de kentering op 
de vrachtenmarkt maar vóór de sluiting 
van het Suezkanaal moesten ook reders 
van bulkcarriers genoegen nemen met 
vrachten die niet of nauwelijks lonend wa
ren.

De vlootuitbreiding, gestimuleerd door 
gemakkelijke betalingsvoorwaarden, gaat 
echter zoals uit het voorgaande blijkt, on
verdroten door.

C. Vermey



M.S. „W IS S E K E R K ”
De Wissekerk is het eerste van een nieuwe serie van vier 21 -mijls vrachtschepen van een vooruitstrevend type die de N. V. Vereenigde Ne- 
derlandsche Scheepvaartmaatschappij te 's-Gravenhage op haar Holland-Australië-Lijn inzet. De schepen die een geheel aparte klasse 
vertegenwoordigen, werden ontworpen door het Bouwbureau van de K.N.S.M., in nauwe samenwerking met de technische staf van de 
rederij. De onderwatervorm is gesleept in het Nederlandsch Scheepsbouwkundig Proefstation te Wageningen.

De bouw van de 4 schepen werd in 
september 1965 opgedragen aan drie Ne
derlandse werven: twee schepen werden 
gecontracteerd door de N.V. Machinefa
briek en Scheepswerf van P. Smit Jr. te 
Rotterdam , één door Wilton-Fijenoord- 
Bronswerk N.V. te Schiedam en één door 
Van der Giessen-de Noord N.V. te Krim
pen a.d. IJssel.

De kiel voor de Wissekerk werd gelegd 
in juni 1966. De tewaterlating en doop 
geschiedde op 6 april 1967 door mrs. 
Colin T. Moodie, echtgenote van de 
Australische ambassadeur in Nederland.

De oplevering vond 15 september 1967 
plaats door Machinefabriek en Scheeps
werf van P. Smit Jr. N.V. te Rotterdam, 
waarna de andere 3 schepen met tussen
pozen van 2 maanden zullen volgen.

„Open" schip
De Wissekerk valt in de eerste plaats 

op door het voor een V.N.S.-schip afwij
kend silhouet: er zijn 5 ruimen vóór en 
één achter de machinekamer. Het meest 
„vierkante” deel van het schip is gereser
veerd voor de „open” uitgevoerde laad
ruimen no’s 3, 4 en 5, die tezamen onge
veer % van de totale ruiminhoud ver
tegenwoordigen. Deze ruimen hebben 3

luiken naast elkaar, ook in de beide tus
sendekken.

Deze speciaal voor „geiinitiseerde” la
ding bestemde „open” ruimen met de hen 
bedienende 10-tons kranen, welke op hun 
beurt een minimum aan scheepslengte in
nemen, laten voor bijna het volle vloer
oppervlak „spot-loading” toe.

De in de tussendekken van de open 
ruimen geplaatste langsscheepse schei- 
dingsschotten vormen „feeders” in het 
geval van een gedeeltelijke belading met 
graan.

De Wissekerk is ontworpen als full 
scantling vessel.

De voornaamste bijzonderheden zijn: 
lengte over alles 546'— 3", lengte tuss. 1.1. 
500'— 4", breedte op spt. 74'— 2", holte 
tot bovendek 41 '— 0".

Teneinde in staat te zijn de bouwkosten 
tot een minimum te beperken, werd door 
de 3 werven, in overleg met de reder, be
sloten één Centraal Bouwbureau te vor
men.

Dit Centraal Bouwbureau werd niet 
alleen belast met het vervaardigen van de 
werktekeningen en het coördineren der 
inkooporders, maar kreeg ook de „taak
verdeling” te behandelen, waardoor zekere 
delen voor de 4 schepen tegelijkertijd op

één werf konden worden aangemaakt.
Diepgang afgeladen (zomer) 31'— 8", 

draagvermogen (zomer) ca. 13.000 ts., 
bruto inhoud ca. 12.100 R.T., totale laad
ruimte (balen) ca. 660.000 k.vt., k o e l/ 
vriesruimte ca. 26.400 k.vt., dieptanks 
vloeib. lading (6 tanks, waarvan 5 ver
warmd) 837 m 3, chemicaliëntanks (4 
tanks) ca. 120 m :i, voortstuwingsmotor
2-t e.w. Stork SW 6 X 90 /170 , norm aal 
dienstvermogen 17.000 apk bij 115 om w / 
min, dienstsnelheid ca. 21 knopen.

Het schip is gebouwd volgens de hoog
ste eisen van Lloyd’s Register of Shipping 
alsmede volgens de voorschriften van 
Scheepvaart Inspectie en Havenarbeidsin
spectie.

H et schip is zodanig ontworpen dat 
het veilig kan worden geëxploiteerd met 
een bemanning van 32 koppen:

Dekdienst: Kapitein, 4 stuurlieden (1 
leerl. stm.), 1 radio-off., bootsman, 8 m a
trozen. Totaal 15 (16).

Machinedienst: Hoofdwerkt.k., 4 werk
tuigkundigen, (1 leerl. wtk.), 1 bankw er
ker, 3 poetsers. Totaal + 9  (10).

Overigen: Hofmeester, kok, koksmaat, 
4 bedienden, 1 wasser. Totaal + 8  =  32 
(34).

Fig. 1. m.s. Wissekerk



Fig. 2. Dekoverzicht vanaf de brug tijdens het laden

Ruim 6 is voor het grootste deel inge
richt voor het vervoer van koel- en (diep) 
vrieslading met een tem peratuurbereik 
van + 2 0  °C  to t — 22 °C.

De geïsoleerde ruimte, welke totaal 
26.400 k.vt. omvat, is onderverdeeld in 
4 com partim enten, waarvan 3 in het bo- 
ventussend'ek.

Dieptanks

In  het scherpe deel van O.R. 1 en in de 
zijden van O.R. 2 vindt m en in totaal 6 
(waarvan 4 van speciale coatings voor
ziene) dieptanks voor resp. vloeibare la
ding of ballast met een totale inhoud van 
837 m +  V anuit een tussenliggende pom p- 
kam er kunnen deze onderling door coffer- 
dams gescheiden tanks via inwendig ge
coate leidingen beladen en gelost worden, 
alsmede schoongespoeld door speciale in 
de tanks perm anent aangebrachte sproei
ers.

Chemicaliëntanks

In  het achterschip bevinden zich voorts 
4 vaste verticaal opgestelde cilindrische 
chemicaliëntanks van in to taal ca. 120 m 3, 
die niet behulp van werklucht of samenge
perst stikstofgas kunnen w orden gelost. 
Deze tanks zijn inwendig van een inge
brande coating voorzien, die tegen tal van 
chemische invloeden bestand is,

Scheepsconstructie

H et „open” scheepstype vroeg uiteraard 
bijzondere maatregelen voor wat betreft 
de langsscheepse sterkte in het bovenste 
doorlopende dek en in de tussendekken.

Zw are stringers en dekondersteuningen, 
ex tra dikke platen voor de berghoutsgang 
en dikke platen van speciale staalkwaliteit 
voor het hoofddek waren hiervoor de op
lossing.

E en  en ander werd zodanig gedimen
sioneerd dat een optimale dekhoogte be
houden bleef.

Laadluiken

Alle luiken zijn voorzien van hydrau
lisch opklapbare deksels volgens het M ac 
G regor-patent.

H et opklappen geschiedt in paren, met 
dien verstande dat men desgewenst het 
m iddelste van de drie paren na  afkoppelen 
kan laten liggen.

De smering van scharnieren en wielen 
van de zijluiken in  de tussendekken ge
schiedt centraal.

De luiken op het bovendek zijn geheel 
vlak en  de luikvlakken liggen dwarsover 
in elkanders verlengde. H ierdoor kunnen 
op de luiken containers worden vervoerd.

In  de tussendekken zijn de luiken flush 
met het dek aangebracht, w aardoor het 
rijden m et vorkheftrucks w ordt vergemak
kelijkt.

Laadgerei

H et m odern ingerichte laadgerei bestaat 
voornamelijk uit 8 elektrische dekkranen, 
aangevuld met conventioneel laadgerei 
boven de luiken 1 en 2 en een zware laad
boom voor 120 ton  boven luik 2. H ier
onder volgt een nadere beschrijving:

a. Elektrische dekkranen

De 6 10-tons kranen, elk met 20 m eter 
vlucht (ook geschikt voor 11 ton bij 18 m 
vlucht) en de 2 3-tons kranen met 14 m 
vlucht, zijn geleverd door de combinatie 
Figee-V an der Giessen Werktuigenf abriek. 
De elektrische uitrusting der kranen werd 
verzorgd 'door Smit-Slikkerveer.

Een nauw e samenwerking der drie fir
m a’s met de rederij-technici heeft de ont
wikkeling mogelijk gemaakt van een 
geheel gesloten standaard elektrische 
scheepskraan.

Alle drie bewegingen van de kraan: 
toppen, zwenken en hijsen geschieden vol
gens het W ard Leonard-systeem en kun
nen zowel vanuit de kraancabine als met 
een draagbare bedieningskast op afstand 
worden bewerkstelligd. N aar believen kan 
een program mabesturing worden inge
schakeld, waardoor elke last een voorge
schreven snelle en veilige weg doorloopt.

De elektrische schakelapparatuur is in 
uitwisselbare laden ondergebracht.

Alle schijven zijn voorzien van kogel
en rollagers, welke praktisch geen smering 
vragen. Alle overige draaipunten worden 
centraal gesmeerd'.

b. Zwaar laadgerei
Het zware laadgerei bestaat uit een in 

twee hangers opgehangen 120-tons laad
boom boven luik 2. De hijslier en de twee 
hangerlieren, elk met 25 ton trekkracht, 
zijn onderdeks opgesteld. D aar de hangers 
en de runner steeds op de lier blijven 
staan, is dit gerei steeds voor direct ge
bruik gereed. De blokken en verdere 
draaiende delen van de zware spier zijn 
zelfsmerend uitgevoerd.

c. Normaal laadgerei
De 4 6-tons laadbomen boven de luiken 

1 en 2 kunnen, paarsgewijs gekoppeld,
3-tons lasten verwerken. D e bomen kun
nen worden versteld met elektrische han
gerlieren.

Alle laadlieren zijn van het fabrikaat 
Giessen-Smit en werken volgens het Ward 
Leonard principe.

Anker gerei
De elektrische ankerlier, fabrikaat Bo- 

dewes, heeft behalve een kabelaring voor 
elke ankerketting, op elk aseinde tevens 
een daarop te koppelen verhaaltrommel.



Fig. 3. Overzicht van apparatuur op de commandobrug

H et presenteren van de ankers kan van
af de brug geschieden, met aanwijzing al
daar van de gestoken lengte ketting.

M e er gerei
H et meergerei op de bak bestaat uit een 

dubbele meerlier en twee meertrommels 
op het ankerspil.

Op het achterschip beschikt men over 
twee dubbele meerlieren. De elektrische 
meerlieren, fabrikaat Bodewes, hebben 
een andere functie dan de vroegere ver- 
haallieren. De tros blijft nl. permanent op 
de liertrommel en wordt niet op een bolder 
belegd.

Alle meerkluizen zijn van 4 zelfsmeren- 
de rollen, fabrikaat Luctor, voorzien.

Ruimventilatie; ruimtemperaturen
De toevoer-luchtkokers reiken omlaag 

tot op de dekken, om daar via horizontale 
kokers de lucht over de volle breedte van 
het ruim te verdelen.

De elektrische ruimventilatoren worden 
vanaf de brug geregeld. De ruimtempera
turen zijn daartoe op de brug afleesbaar 
gemaakt.

Ruimverlichting
Alle laadruimen hebben vaste verlich

ting, in secties schakelbaar in de ruimtoe- 
gangen.

Stabilisatietank (antislinger-tank)
Vóór de machinekamer bevindt zich een 

stabilisatietank van het U-tank principe, 
ontworpen door het T.N.O. in Delft.

Teneinde het verlies aan laadruimte 
minimaal te houden zijn 3 U-tanks boven 
elkaar aangebracht.

Tussen de „benen” van de U-tanks zijn 
de drinkwatertanks gelegen.

Slcigzijbeperking
Voor het beperken van de slagzij tijdens 

laden en lossen is een automatisch wer
kende overpompinstallatie aanwezig, wer
kende op twee zij-brandstoftanks in de 
dubbele bodem.

Koersverandering-aanwijzers
Op de zaling van de voormast is een 

verlichte „richting-aanwijzer”, systeem 
Vreugdenhil, aangebracht. Als men op de 
brug de pijl ontsteekt die naar rechts wijst 
betekent dit: „Ik  wijk uit naar S.B.”

Commandobrug
De brug biedt door grote ramen een 

ruim uitzicht naar alle richtingen. De vóór
over hellend geplaatste frontramen heb
ben horizontaal bewegende ruitenwissers 
met sproei-inrichting. Teneinde tot een 
minimale bezetting van de brug te komen 
is het stuurhuis/kaartenkamer-complex zo 
rationeel mogelijk ingedeeld. Alle naviga- 
torische waarnemingen en handelingen, 
waaronder ook het rechtstreeks uitvoeren 
van machinemanoeuvres, kunnen op de 
brug praktisch door één man worden uit
gevoerd. In het stuurhuis heeft men ook 
voortdurend controle op ruimtemperatu
ren en pomppeilingen. Ook de (mechani
sche) ruimventilatie wordt op de brug ge
regeld, terwijl voorts van daaruit de ankers 
kunnen worden gepresenteerd enz.

Brugbedieningslessenaar
In een tegen het brugfront opgestelde 

bedieningslessenaar zijn, in zinvolle groe

pering, alle voor bovengenoemde en an
dere functies nodige apparatuur bijeen ge
bracht.

Gerekend van B.B. naar S.B. bevat deze 
lessenaar de volgende panelen met de 
daarbij genoemde hoofdfuncties:

Paneel 1: Kaartentafel met dimbare ver
lichting.

Paneel 2: Druktoets orderprinter; keuze 
schakelaar stuurmachinepom- 
pen; dochter van magnetisch 
kompas; bediening richtingaan
wijzer.

Paneel 3: Stuurautomaat en handstuur.

Paneel 4: Interne communicatie; loud- 
hailer; morsesleutel.

Paneel 5: Drukknoptelegraaf; bediening 
hoofdmotor; tachometer; sallog; 
controlelampen mach. inst.

Paneel 6: Bediening richtingaanwijzer; be
diening ankerspil; kettinglengte- 
aanwijzer; VHF-telefoon; echo
lood; mistfluitautomaat.

Boven de lessenaar: roerstandaanwijzer 
en klok. De gyrokompasinstallatie is van 
het fabrikaat Anschütz.

Kaartenkamer
In de kaartenkamer zijn rond de kaar

tentafel gegroepeerd: echolood, Decca na
vigator, aflezing sallog, richtingzoeker, 
koersschrijver. Tegen de achterwand be
vindt zich de rookmelder van de C 0 2 
ruimbrandblusinstallatie.

In de ruimte aan S.B., welke met een 
gordijn afsluitbaar is en zodoende dienst 
kan doen als „zeehut” kapitein, bevindt 
zich een werktafel en een slaapbank.

H ier bevinden zich ook de telegraaf- 
order-printer en de moederklok. Op deze 
moederklok zijn 14 dochterklokken aan
gesloten, alsmede de telegraaf-order- 
printer.

Radarkamer
In  deze geheel van het licht af te  sluiten 

ruimte bevinden zich twee 16" radar- 
eenheden t.w. een True M otion unit en 
een Relative unit, beide van het fabrikaat 
Decca.

Accommodatie
Bij de indeling van het dekhuis hebben 

de volgende uitgangspunten gegolden:

1. ruime en gerieflijke één-persoonshut- 
ten voor alle opvarenden;

2. voor alle officieren toiletruimte gren
zend aan de hut;

3. korte loopafstand voor aan boord ko
mende bezoekers van chefs van dienst 
(kost minder onderhoud van gangen 
en trappen);

4. kombuis geplaatst tussen de beide eet
zalen, waardoor pantries overbodig 
werden;



5. ruime recreatie-ruimten voor officie
ren en bemanning;

6. airconditioning in alle verblijven.

Dit vrachtschip bezit voorts een ruime 
2-persoons ovvner’s cabin.

Officieren-salons
Het door ir. A. J. H. M. Haak, b.i., 

arch. B.N.A., ontworpen ruime salon- 
complex, bestaande uit een eetsalon met 
aangrenzende „party”-salon op het B-dek 
en een rooksalon m et zelfbedieningsbar 
op het C-dek, beide verbonden door een 
open trap, is uitgevoerd door de fa. H. P. 
Mutters & Zn. De wanden dezer salons 
zijn uitgevoerd in geblancheerd eiken, 
de plafonds in Hamlock schrootjes, terwijl 
voor het meubilair wengehout is gekozen.

M uziek en T. V.
Een omroepontvanger en een cassette 

bandrecorder zorgen voor verstrooiings- 
muziek in officiers- en bemannings-dag- 
verblijven. Alle hutten zijn aangesloten op 
een centraal antennesysteem. Officieren 
zowel als bemanning beschikken in hun 
rooksalon over een T.V.-toestel, geschikt 
voor ontvangst van onafhankelijk te kie
zen program m a’s.

Kombuis
In de efficiënt ingerichte kombuis, 

voorzien van uitsluitend elektrische appa
ratuur, is voorzien in bergruimte voor een 
weekvQrbruik aan proviand.

Een elektrische lift verbindt de kombuis 
op het B-dek met de proviandmagazijnen 
in het tussendek enerzijds en met de offi
cierenbar op het C-dek anderzijds.

Wasserij
E r is voorts een modern ingerichte 

scheepswasserij, met o.a. 2 wasautomaten, 
een centrifuge en een droogtrommel.

Com m unicatiesystem en
Behalve door een onafhankelijke luid

sprekende navigatietelefoon op de brug 
met verbindingen naar „voor” en „achter” 
en naar de machinekamer, wordt de in
terne communicatie verzorgd door een 
automatische telefooninstallatie voor 30 
aansluitingen.

De Civiele Dienst beschikt voorts over 
een eigen intercominstallatie met de kom
buis als centraal punt.

Corrosiewering; verfbehandeling
Speciale zorg is besteed aan de ont- 

roesting en de verfbehandeling van het 
scheepsstaal.

Al het staal is gegritstraald. Alle buiten
werk —  huid, dekhuizen, masten, dek- 
werktuigen enz. —  kreeg na het stralen 
een zink-epoxy primer en daarna een 
chloorrubber verfbehandeling.

Voor de buitenhuid is boven water in 
plaats van het klassieke buitenboords 
zwart met witte rand de minder onderhoud 
vragende aluminiumverf gekozen.

Machi n e-installa tie
Evenals bij het ontwerp van het casco, 

i.c. ruimverdeling, laad- en meergerei, nau
tische installaties etc., heeft ook bij de in
richting van de machinekamer als voor
naamste doelstelling voorop gestaan een 
betrouwbare, weinig toezicht vereisende 
installatie te bouwen, waarvan de onder
houdskosten ook in de toekomst op een 
laag niveau zouden kunnen blijven.

Uitgangspunt was een verdere vermin
dering van de wachtbezetting in de machi
nekamer tot slechts één man op zee; in de 
haven een geheel onbemande machine
kamer.

Hoewel de minimumeis die het Sche
penbesluit 1965 bij het onderhavige mo
torvermogen aan de machinekamer-zee- 
wacht stelt, nog niet aan de nieuwste tech
nische vorderingen is aangepast, is de 
rederij door een verkregen dispensatie in 
staat gesteld om het één-man wachtstelsel 
in de praktijk te toetsen.

Onder de bijzondere voorzieningen die 
met het oog op de verminderde machine- 
kamerbezetting zijn getroffen, kunnen 
worden genoemd;

a. Brugbediening van de hoofdmotor met 
Kwant drukknoptelegraaf in combina
tie met een Westinghouse brugbedie- 
ningshandel. H et overgeven van de 
bediening van „machinekamer” naar 
„brug” kan alleen geschieden vanuit 
de M.K., doch is slechts mogelijk in
dien het handel op de brug in de 
„stop”-stand staat.
Het terugnemen van de bediening van 
„brug” naar „machinekamer” kan 
door de werktuigkundige op elk ge- 
wens moment geschieden.

b. Op afstand starten, automatisch pa
rallel schakelen en belasting verdelen 
van de hulpmotoren.
De programmaschakelmg voor het 
starten etc. geschiedt met behulp van 
een elektronisch systeem ontwikkeld 
door AFO.

c. Voor het hoofdsysteem worden uitslui
tend „positieve” pompen gebruikt. 
H et hoofd-zeekoelwater-systeem wordt 
automatisch op druk gehouden door 
bij- of afschakeling van 2 van de 4 
pompen, terwijl de temperatuur wordt 
onderhouden door een pneumatisch- 
thermostatisch re-circulatie systeem. 
De zoetwater- en de smeeroliepompen 
worden afstandhandbediend. Alle an
dere pompen hebben een „stand by” 
schakeling.

d. De luchtcompressoren komen automa
tisch bij in twee trappen.

e. De warmte-opwek-installatie is vol
automatisch. In plaats van stoom als 
verwarmingsmedium wordt een on
brandbare thermische vloeistof ge
bruikt.
De temperaturen in de diverse ver- 
warmingssystemen worden thermosta
tisch en pressostatisch geregeld.

De dieptank temperaturen (per tank 
instelbaar) worden thermostatisch ge
regeld, met terug-signalering in de 
machinekamer.

f. De brandstof- en smeerolie-centrifu- 
ges zijn zelfreinigend en geheel geauto
matiseerd.

g. De „Atlas” verdamperinstallatie, waar
voor de benodigde warmte w ordt ont
trokken aan het koelwater van de 
hoofdmotor, werkt geheel automatisch, 
met een collectief alarm op het cen
trale M.K.-paneel.

h. De ladingkoel- en vriesinstallatie, wer
kende met directe verdamping van 
freon-12, bestaat uit een aantal „een
heden” welke automatisch werken. 
Elke eenheid bevat 2 compressoren, 
die eikaars functie overnemen na een 
storing. Het ontdooien geschiedt door 
middel van thermische vloeistof.

i. Alle regelsystemen worden pneuma
tisch bestuurd, hetzij op temperatuur 
of op druk. De regel-eenheden zijn 
opgebouwd uit Cockburn vlinderklep- 
pen met M artonair pneumatische cilin
ders en standregelaars.
De temperatuur- en drukregelaars zijn 
van het „De Wit” type. De kleinere 
regel-eenheden zijn driewegkleppen 
van het fabrikaat Honeywell, eveneens 
pneumatisch werkend.
Het op afstand instellen van de tem
peraturen van brandstof, smeerolie en 
zoet-koelwater voor de hoofdmotor 
geschiedt door middel van „loading 
stations” op het centrale bedienings
paneel.

j. Op de M.K.-bilges zijn lenswater- 
verklikkers aangebracht.

k. Op alle brandstoftanks in de dubbele 
bodem is een afstandspeilinrichting 
aangebracht, welke het vullen en over
pompen vergemakkelijkt.

1. Na gereduceerd te zijn tot een druk 
van 6 kg/cm 2 wordt de lucht benodigd 
voor de bedienings-, regel- en meet
apparatuur in een koeleenheid ge
droogd, zulks teneinde condensatie in 
deze apparatuur te voorkomen.

m. Op een zich in de machinekamer be
vindende centrale bedieningslessenaar 
zijn voor het hoofd- en hulpbedrijf 
beeldschema’s aangegeven, waarin zijn 
opgenomen de bediening en signale
ring van de hulpwerktuigen, de alar
mering en de meting.
De pijpleidingen zijn volgens het „Flo 
Code” system overzichtelijk gemerkt.

n. Een elektronische installatie zorgt 
voor meting en presentatie van toeren
tal (-(-draairichting) en vermogen. 
Tevens is afleesbaar het brandstofver
bruik zowel van zware als van diesel
olie.



Fig. 4. Overzicht van apparatuur in de machinekamer

o. H et ladensysteem voor de aanzetappa- 
ratuur ten behoeve van de hulpwerk- 
tuigen w aarborgt een snelle en effec
tieve m ethode om eventuele storingen 
in de elektrische apparatuur te verhel
pen.

p. Een oproepsysteem, verbonden met 
een tijdklok, verzekert de snelle komst 
van assistentie wanneer dat nodig 
m ocht zijn.

q. Een automatische brandontdek- en 
alarminstallatie, type Minerva, van 
Technische Handelsonderneming Tho- 
fex te Rotterdam , geplaatst in  de m a
chinekamer, waarschuwt op d'e brug 
en in de officierengang in geval van 
een begin van brand.

Indeling machinekamer
De driekwart achteruit geplaatste m a

chinekam er is bijzonder rationeel in ge
richt. De meeste pom pen en koelers (alle 
van het verticale type) zijn op vloerhoogte 
rond de hoofdm otor gegroepeerd.

Op hetzelfde niveau bevindt zich ook 
een zoetwaterbereidingsinstallatie met een 
dagproduktie van 24 ton.

Op het tweede tussendek, direct achter 
de hoofdmotor, is een half-gesloten con
trolekam er, waarin het hoofdschakelbord, 
de starterborden en het centrale M .K.- 
regelpaneel zijn opgesteld.

Geheel afgescheiden van de hoofd
m achinekam er, doch door glazen deuren 
te inspecteren vanuit de controlekam er, 
strekt zich verder naar achteren de hulp- 
m achinekam er uit, waarin de vier hulp- 
aggregaten, de luchtcom pressoren en de 
aanzetluchtvaten zijn ondergebracht.

Op hetzelfde niveau in de M .K. vindt 
men de twee oliegestookte thermische 
vloeistofverwarmers en voorts de werk
plaatsen en het magazijn.

De twee thermische vloeistofverwar
m ers die door de uitlaatgassen van de 
hoofdm otor worden verwarm d bevinden 
zich ter hoogte van het C-dek.

E en  speciaal ontworpen geluiddemper 
in de schoorsteen voorkom t een hinderlijk 
uitlaatgeluid op de brug.

H oofdm otor
De voortstuwing geschiedt door een 6- 

cilinder Stork dieselmotor type 6 SW 9 0 /  
170 met een norm aal dienstvermogen van
17.000 apk. bij 115 om w ./m in.

De m otor is van het langsspoeling- 
systeem en heeft vier uitlaatkleppen in 
het cilinderdeksel.

De drukvulling heeft plaats door middel 
van twee Brown Boveri drukvulgroepen.

De Serck luchtkoelers zijn door hun 
speciale vorm  gemakkelijk te reinigen.

De cilindervoeringen zijn horizontaal 
gedeeld m et het oog op het gemakkelijk 
verwisselen van zuigerveren zonder dat 
het cilinderdeksel behoeft te worden ver
wijderd.

Cilinders en klephefmechanisme hebben 
autom atische smering.

Bediening van de motor
Bij handbediening kan het toerental 

worden ingesteld zowel direct door de 
brandstofregelstang te verstellen met het 
manoeuvreerhandwiel op het bedienings
paneel, als indirect door pneumatische 
verstelling van de regulateur.

In het geval van brugbediening wordt 
het toerental uitsluitend geregeld via de 
regulateur.

De volgende hulpwerktuigen en instal
laties verdienen speciale vermelding:

Installatie voor het verwarmen van warm- 
tetransport-vloeistof

Deze installatie bestaat uit 2 uitlaatgas
sen warmtewisselaars en 2 oliegestookte 
dito.

Eerstgenoemde zijn geleverd door 
Saarloos, de tweede door Möring & Steen- 
aart.

E r is een systeem voor verwarming van 
bunkers en settlingtanks en een voor de 
verwarming van ladingolie. De tem pera
turen worden thermostatisch geregeld.

Als verwarmingsmedium is een „ther
mische vloeistof” met zeer hoog vlampunt 
toegepast, t.w. Monsanto Therminol fluid 
FR  O.

Koelinstallatie (geleverd door Kolff & Co)
De koelinstallatie voor de lading, wer

kende met freon 12, is geschikt voor tem 
peraturen tussen — 22 °C  en + 2 0  °C.

De opstelling is geheel afwijkend van 
een conventionele „centrale”-installatie.

Op de W -kerk schepen vindt men 4 
gelijkvormige „Selcom” eenheden, 2 voor 
de bediening van het onderruim en 2 voor 
de tussendekkoelruimten.

De compleet als „packaged unit” door 
de fabriek geleverde eenheden behoefden 
aan boord slechts aangesloten te w orden 
op de luchtkanalen en verder alleen op 
stroom, water en thermische vloeistof.

Iedere koeleenheid bevat twee compres
soren, die autom atisch eikaars functie 
overnemen als er één uitvalt.

Het automatische ontdooisysteem werkt 
met thermische vloeistof welke ook dienst 
doet indien een hogere ladingtem peratuur 
verlangd wordt.

De vereiste koelruim tem peratuur kan 
op afstand worden ingesteld en deze wordt 
pneumatisch constant gehouden (op % °C  
nauwkeurig).

Olie-separatoren
Voor de zuivering van zw are olie, 

smeerolie en dieselolie beschikt men over 
3 zelf-reinigende De Laval separatoren.

De, olie wordt verwarm d in platen
warmtewisselaars m et gebruikm aking van 
thermische vloeistof.

De separatoren zijn van het „package 
unit” type en zijn geheel autom atisch en 
voorzien van „w ater seal alarm ” en „inter- 
phase control” .
A dam ’s Sewage installatie

Alle sanitaire afvoeren lozen via ver- 
zamelleidingen op het S.B. enB .B . gedeel
te van de Sewage installatie, elk m et een 
afvoer naar een Sewagetank, met overvloei 
en automatisch-pneumatische lediging.
Machinekamer ventilatie

Teneinde het geruis op de brug te be
perken geschiedt de aanzuig van de lucht 
via een centrale aanzuig-ruimte m et zeer 
ruim bemeten roosters in de achterwand 
van het dekhuis.



a.

b.

Elektrische installatie
V o o r  de opwekking van elektrische 

energie zorgen 4 huipaggregaten, die alle 
vanaf het centrale M.K.-paneel bediend 
kunnen worden, t.w.:

3 Stork-Ricardo dieselmotoren van 
425 apk bij 600 omvv./min., elk ge
koppeld aan een zelfregelende 3-fa- 
sen compound generator, fabrikaat 
Heemaf, 3 X 440 Volt, 60 Hz, 265 
kW en
1 Krom hout dieselmotor van 360 apk 
bij 1800 om w./m in. met Heemaf ge
nerator 225 kW.

De Kromhout motor heeft een op zich
zelf staand koelwatersysteem, waardoor 
dit aggregaat onafhankelijk kan werken in 
de haven.

Het hoofdschakelbord bevat 4 genera- 
torpanelen en daarnaast panelen voor uit
gaande groepen.

Verder zijn er twee afzonderlijk opge- 
stelde starter-panelen waarop alle elektro
m otoren in de machinekamer zijn aange
sloten.

Zowel voor de generator- als voor de 
starter-panelen geldt dat de schakel-, meet- 
en beveiligingsapparatuur is ingebouwd in 
snel verwisselbare „laden” .

Reserveladen zijn in voldoende mate 
aanwezig.

De voornaamste elektromotoren in de 
M.K. kunnen ook vanaf de M.K.-lessenaar 
worden bediend.

Voor de beide stuurmachinepompen 
vindt men keuze —  drukknoppen op de 
brug —  lessenaar.

Centrale bedieningslessenaar in de M.K.
Deze lessenaar, geplaatst op het be- 

dieningsplatform achter de hoofdmotor 
bestaat uit:
a. een bedieningspaneel voor de hoofd

motor, met brug-M.K.-telegraaf etc. 
(m anoeuvreerpaneel);

b. een bedienings- /  signalerings- /  alarm 
tableau voor het hoofdbedrijf;

c. een dito paneel voor het hulpbedrijf; 
b en c elk met tem peratuur- en druk
meters in het opstaande deel en met 
een gekleurd blindschema met schake
laars, signaleringslampen en alarmen 
in het tafelgedeelte;

d. een paneel met diverse druk- en tem
peratuurmeters.
Op dit paneel zijn ook vermogen en 
toerental afleesbaar, alsmede het 
brandstofverbruik (zware en diesel
olie);

e. in het gedeelte links van het manoeu
vreerpaneel vindt men het controle- 
scherna van het pneumatische brug- 
bedieningssysteem.

Oproep werktuigkundigen en wachtklok
Op de M.K. bedieningslessenaar be

vindt zich een slagdrukker, verbonden met 
een bel in de gang op het C-dek, waar
mede men de werktuigkundigen kan op
roepen. Deze bel is ook verbonden met 
een zgn. wachtklokinstallatie.

Bovendien is er een persoonlijk oproep
systeem (met keuzeschakelaar) naar de 
hutten der WTK's en verbonden met het 
algemeen M.K.-alarm.

A larmerïng van storingen
Bij het ontstaan van een storing gaat 

het betreffende alarmlampje op de M.K.- 
lessenaar knipperen, terwijl tevens een 
hoorbaar signaal weerklinkt. Dit laatste 
kan. met de hand worden uitgeschakeld, 
waarna het knipperen overgaat in een con- 
tinu-signalering. Hierdoor wordt bereikt 
dat een nieuwe storing, zich duidelijk van 
reeds gesignaleerde storingen onderscheidt.

De voor de voortstuwing belangrijke 
alarmeringen zijn op de brug gedupliceerd.

Motoren
Alle draaistroommotoren zijn van het 

druipwaterdichte, mantelgekoelde type.

Draaistroominstallatie 3 X 220 V 60 Hz 
Hiervoor zijn aanwezig twee 3-fasen 

transformatoren 440/220  V van 60 kVA 
en één dito transformator van 40 kVA.

V erlichting

Voor de verlichting van de accommo
datie zijn in hoofdzaak gloeilampen toe
gepast.

T.L.-verlichting vindt men in de ma
chinekamers, kombuis, kantoren en werk
plaatsen, alsook in de gangen van het dek
huis.

Voor de dekverlichting zijn 400 W 
HPL-Iampen toegepast.

De verlichting van de laadruimen ge
schiedt door speciaal ontworpen compacte 
HPL-armaturen die tussen de dekbalken 
zijn geplaatst.

Installateurs

De elektrische installaties voor de W- 
kerk schepen zijn geleverd door A. de 
Hoop N. V. en Croon & Co. (welke firma’s 
elk 2 schepen hebben geïnstalleerd).

A. de Hoop vervaardigde de diverse 
schakelborden, starterborden etc.; de be- 
dieningslessenaars voor brug en machine
kamer zijn geleverd door Croon & Co.

LIST OF SUBCONTRACTORS

A rticle Subcontractor Particulars

Hull:
Folding hatch covers Macgregor-Comarain hydraulic type
6 Deck cranes (electr. W.L.) Figee/v. d. Giessen Werkt./Smit 10/11 ts, 20/18 m radius
2 Deck cranes (electr. W.L.) Figee/v. d. Giessen Werkt./Smit 3 ts, 14 m radius
3 Cargo winches (electr. W.L.) Van der Giessen Werkt./Smit 25 ts
4 Cargo winches (electr. W.L.) Van der Giessen Werkt./Smit 3 ts
Anchor winch (electr. W.L.) Bodewes/Smit 2 x  21,5 ts, 10 m/min.
3 Mooring winches (el. W.L.) Bodewes/Smit 8 ts, 17,5 m/min.
Steering engine Hastie electr. hydr. type
Life boats P. de Hoop, Krimpen a/d Lek aerex sandwich constr.
Life boat davits Davit Company. Utrecht
Accommodation ladders Verhoef, Aalsmeer alum., with fixed steps
Hold ventilators Woods
4 Chemical tanks Plastic Lining, Valthermond 4 x  32 m-!
CCL fire extinguishing inst. Walter Kidde

Navigational apparatus:
Suez Canal search light Francis
Gyro compass and autom. pilot Anschütz type Standard IV
Radar installation Decca „Transar” (type TM829) 

with 16" T.M. indicator 
and 16" R.M. indicator

Decca navigator Decca
Direction finder Marconi type Lodestar
Echo sounding inst. F.lac 1. Echograph Superior 

LAZ17ATAIR
2. Minoscop I.AZ21

Course indicator inst. „Listproof Davit”, Velsen illuminated arrow on foremast
Telegraph printer Kwant
Rudder indicator Hagenuk
V.H.F. installation Marconi type Argonaut/40 channels
Master talk back installation Elektrofon MR system
Automatic telephone Ericsson type P.A.X.-ARD 636/ 

30 stations
Electric clock installation Moser Baer type H65A/

15 daughter connections
Bilge water indicators Endress



ELEKTR ISC H E A A N D R IJV IN G EN  EN BESTU R IN G EN  
VO O R HANGER- EN G E IL IER EN

K A RL-ER ICH  R EU TER  
Siemens AG., Erlangen

bewerkt door

Ir. E. T. O LIE
Ned. Siemens Mij. N.V.,
Den Haag

Constructie en uitvoering

Gewoonlijk worden laadbomen slechts onbelast of licht belast 
(b.v. met auto's) verplaatst. (Bij overeenkomstige dimensionering 
van de gei- en hangerlieren kan ook een verplaatsing m et belas
ting geschieden.) De grootte van de hulplieren is dus afhankelijk 
van de lengte en het gewicht van de bomen en van hun takeling 
en de verdere ruimtelijke afmetingen van het laadgerei. De stati
sche houdkrachten, die bij de hangerlieren door het vallen van 
een vergrendelpal in een vergrendelwiel en bij de geilieren door

V oor het verwerken van stukgoederen op vrachtschepen zal 
ook in de toekomst, naast de boordkraan, het conventionele 
laad- en losbedrijf met gekoppelde laadbomen door zijn, ook 
voor ongeoefend personeel, eenvoudige bediening zijn grote be
tekenis behouden.

In  het kader van de automatisering van het scheepsbedrijf 
wordt er meer en meer naar gestreefd steeds kortere omslagtijden 
voor de te verladen goederen te bereiken, om daarmede het 
bedrijf van schepen een nog rationelere vorm te geven.

Nadat in de afgelopen 10 jaar door zeer vele reders over de 
gehele wereld werd ingezien, dat de reeds in de vijftiger jaren 
door Siemens AG. ontwikkelde elektrische aandrijvingen voor 
lieren met drievoudig poolomschakelbare kortsluitankermotoren 
voor scheepsbedrijf (fig. 1) door de vele voordelen te verkiezen 
zijn boven W ard-Leonard gedreven scheepslieren, gingen de ge
dachten uit naar een mechanisering van het verstellen van de 
laadbomen, waardoor nog meer tijd en kosten zouden kunnen 
worden bespaard, terwijl tevens de te verladen goederen minder 
snel beschadigingen zouden oplopen.

De eerste schrede op deze weg werd door Siemens AG. gedaan, 
nl. door het ontwikkelen van elektrisch aangedreven en op af
stand bediende hangerlieren (voor het toppen van laadbomen), 
welke in de scheepswereld zo goed werden ontvangen, dat deze 
thans als vanzelfsprekend tegelijkertijd met de laadlieren worden 
aangeschaft (fig. 2).

Om ook met de hand zijdelings verstellen der laadbomen 
m inder tijdrovend en veiliger te maken, werden ter completering 
van de genoemde mechanisering eveneens elektrisch aangedreven 
en op afstand bediende geilieren geplaatst (fig. 3).

Bijzondere betekenis hebben elektrische hanger- en geilieren 
daar, waar de laadbomen tijdens het laden en lossen vaak versteld 
moeten worden. In de eerste plaats moet in dit verband gedacht 
worden aan schepen voor het transport van auto’s, waarbij de 
wagens zonder beschadigd te worden, exact en snel op de juiste 
plaats in het schip gezet moeten worden („Spotloading” fig. 4). 
Daarom  worden voor zulke schepen door de eigenaars op afstand 
bestuurde hanger- en geilieren voorgeschreven.

Echter ook op stukgoed-vrachtschepen kunnen de tijdwinst en 
het aantal gewonnen werkuren in vergelijking met de vroeger 
toegepaste handbediening van de hulplieren dusdanig groot zijn, 
dat de aanschaffingskosten voor deze lieren snel zijn terug
verdiend.

Opstelling van de lieren

Zoals de schets van de takeling (fig. 5) toont, is een modern, 
geheel gemechaniseerd laadgerei uitgerust m et twee laadlieren
(---------- ) ; twee hangerlieren (------ ) en drie geilieren (-.-.-.-).
Door middel van genoemde vijf hulplieren kunnen alle nood
zakelijke boombewegingen in horizontale en verticale richting 
door één enkele bedieningsman snel en veilig worden uitgevoerd. 
Uit fig. 5 blijkt ook, dat de geilieren een zeer overzichtelijke 
takeling mogelijk maken.

De lieren hebben kleine afmetingen en vereisen een minimum 
aan onderhoud. Het is hierdoor mogelijk, mede door de afstands- 
besturing, deze lieren direct bij de mast of op een console aan de 
m ast op te stellen, zodat op het dekhuis geen extra plaats wordt 
gevraagd (fig. 6). De geilieren kunnen ook in verticale stand 
direct aan de mast bevestigd worden.

Fig. 2. Hangerlier type EHaw, 1,6/12,5
(Fabrieksfoto Kampnagel)

Fig. 1. 5/3-t-laadlier mei een Siemens drievoudig poolomschakelbare 
kartsluitankermotor.

(Fabrieksfoto Van der Giessen)



Fig. 3. Geilier type 39.20
(Fabrieksfoto Hatlapa)

m iddel van een aan de m otor aangebouwde rem opgebracht 
worden, bedragen bij de hangerlier 12,5 t en bij de geilieren 
telkens het 2,5-voudige van de nominale trekkracht.

D e draaistroom -boordnetten van moderne vrachtschepen 
bieden de mogelijkheid voor het aandrijven van de hulplieren 
robuste, eenvoudig te bedienen en praktisch niet te onderhouden 
draaistroom -kortsluitankerm otoren toe te passen. Overeenkomstig

Fig. 4. M.s. „Norse Variant” —  autotransportschip, uitgerust met 12 laad- 
lieren, m et drievoudig poolomscliakeibare kortsluitankermotoren, 12 op 

afstand bediende hangerlieren en 18 op afstand bediende geilieren.

Fig. 5. Overzicht van de takeling.

de eisen aan boord van schepen, zijn de motoren volkomen 
gesloten, zonder uitwendige ventilator met beschermklasse P44S, 
(d.w.z. geschikt voor opstelling aan dek) uitgevoerd. Hun ver
mogens liggen gewoonlijk tussen 3,5 en 7,5 kW. Voor de hanger— 
lieren worden vierpolige, voor de geilieren, op grond van de 
werkwijze van de lieren, 8-polige machines toegepast.

De geiliermotoren hebben aangebouwde kegelremmen, die als 
veiligheidsremmen uitgevoerd zijn en bij uitschakelen van de 
motor of wegvallen van de spanning direct onder veerdruk de 
motoren blokkeren. Zou er door een verkeerde keuze van het 
bevestigingspunt van de gei aan dek een ontoelaatbaar grote 
trekkracht aan de gei ontstaan, dan slipt de overbelaste rem en 
er wordt zoveel kabel van de trommel afgewikkeld als nodig is om 
een draadbreuk te voorkomen.

H et gecombineerde bedieningsapparaat voor hanger- en gei
lieren (fig. 7), dat eveneens geschikt is voor opstelling aan dek 
en om redenen van doelmatigheid tussen de beide laadlier- 
bedieningszuilen wordt aangebracht (fig. 8), bevat twee bedie
ningssystemen, welke ieder door een handle bediend worden.

De bedieningshandles kunnen in elke richting bewogen worden. 
Een geplooide rubber beschermhoes garandeert een volledige 
waterdichtheid. Bovendien zijn er verder drie door middel van 
zwenkschakelaars te bedienen schakelelementen voor de afzon
derlijke besturing van de geilieren en een nooddrukknopschake- 
laar ingebouwd. De bedieningshandles en zwenkschakelaars sprin
gen na loslaten door de werking van een veer automatisch in de 
nulstand terug.

Een opklapbare afdekkap beschermt de schakelaars, tijdens het 
varen, tegen mechanische beschadigingen.

H et voor de besturing (met stuurstroom) noodzakelijke schakel- 
materiaal van de twee hanger- en drie geilieren is in een plaat
stalen schakelkast, welke voor opstelling onder dek geschikt is, 
overzichtelijk en voor onderhoudsdoeleinden goed bereikbaar, 
ondergebracht.

T ot de elektrische uitrusting behoort bovendien nog een draai- 
stroomtransformator. Het bij het verstellen van de laadbomen 
vereiste kleine koppel van een geiliermotor wordt door een, via 
deze transformator veroorzaakte, spanningsdaling verkregen.



W E R K W IJZE  EN BED IENING
Zoals uit figuur 5 blijkt, is de plaats van de beide laadbomen 

door de hanger- en geikabels volledig bepaald. Moet daarna een 
laadboom worden versteld, dan verandert de lengte van twee of 
drie kabels.

Om het bedieningspersoneel in hoge mate te ontlasten en een 
zeer hoge veiligheid te verkrijgen werd een besturing voor deze 
lieren ontwikkeld, die elke gewenste beweging van de laadbomen 
laat uitvoeren en daartoe alle noodzakelijke veranderingen van de 
kabellengten automatisch regelt. Elke bedieningshandle van het 
bedieningsapparaat (fig. 7) behoort bij een bepaalde laadboom 
en beweegt ongeveer in de zin van deze laadbomen (fig. 9).

V oor b.v. het omhoog toppen van de rechter laadboom wordt 
de rechter bedieningshandle (fig. 7,1) naar achteren getrokken en 
bedient daardoor één van de vier ten opzichte van elkaar over 90° 
verplaatste schakelelementen. De hangerlier wordt in „inhaal”- 
zin ingeschakeld, de pal wordt gelicht en door een magneet 
vastgehouden. Tegelijkertijd krijgt de midden-geiliermotor via een 
kleine spaartransformator slechts zoveel spanning, dat de lier in 
stilstand ongeveer 10 % van zijn nominale trekkracht in „inhaal”- 
zin ontwikkelt en zodoende na het lichten van de aan de motor 
aangebouwde elektromagnetische rem op „vieren” geschakeld is. 
V an de lier kan thans zoveel kabel afgetrokken worden als voor 
het toppen van de boom noodzakelijk is. Daarbij wordt de motor 
tégen zijn draaiveld in gedraaid. Naargelang van de stand van de 
linker laadboom kan de middengei echter ook slap gaan hangen. 
In  dit geval is het verminderde moment (in ,,inhaal”-zin) van de 
lier voldoende groot, om de kabel strak te trekken.

N a het loslaten van de bedieningshandle springt de bedienings- 
schakelaar automatisch in de nulstand terug. Hangerliermotor en

Fig. 6. M.s. ,,Westfalia"; uitgerust met 20 laadlieren met drievoudig 
poolomschakelbare kortsluitankermotoren, 24 op afstand bediende hanger- 

lieren en 36 op afstand bediende geilieren.

Fig. 7. Gecombineerd bedieningsapparaat voor hanger- en geilieren.
1. bedieningshandle voor rechter laadboom;
2. nooddrukknopschakelaar;
3. bedieningshandles voor aparte bediening van de geilieren;
4. bedieningshandle voor linker laadboom;
5. beschermdeksel.

houdmagneet worden afgeschakeld en de pal valt door middel 
van een veer in het vergrendelwiel terug. De last doet de trommel 
in tegengestelde richting draaien, tot de volgende tand van het 
vergrendelwiel de pal pakt. Tegelijkertijd wordt de midden-geilier
motor afgeschakeld en door de elektromagnetische rem ge
blokkeerd.

Moet de boom gevierd worden, dan moet de bedieningshandle 
naar voren bewogen worden. Daardoor wordt de hangerlier in 
eerste instantie in „inhaal”-zin ingeschakeld, de pal gelicht en 
door de magneet vastgehouden. Na verloop van de daarvoor 
benodigde tijd wordt de m otor via een tijdrelais in de „vier”- 
richting omgeschakeld. H et noodzakelijke strak trekken van de 
kabels van de takeling wordt op dezelfde wijze als boven om
schreven door de op „vieren” geschakelde midden-geilier ver
zorgd.

Om de laadboom naar buiten te zwenken, wordt de bedienings
handle naar buiten bewogen, waardoor de motor van de buiten- 
geilier in ,,inhaal”-zin wordt ingeschakeld. De op „vieren” (in 
werkelijkheid op inhalen met een trekkracht van ongeveer 10 % 
van zijn nominale trekkracht) geschakelde midden-geilier laat 
daarbij een aftrekken van de voor het zwenken van de laadboom 
benodigde kabel toe.

Bij het zwenken van de boom naar binnen —  bedieningshandle 
naar binnen bewogen —  trekt de midden-geilier en worden de 
kabels door de op „vieren” (in werkelijkheid weer op inhalen 
met een trekkracht van ongeveer 10 % van zijn nominale trek
kracht) geschakelde buiten-geilier strak gehouden.

Door de bedieningshefboom diagonaalsgewljs te bewegen, kan 
de erbij behorende laadboom gelijktijdig in horizontale en ver
ticale richting verplaatst worden. Bovendien kunnen beide laad
bomen door bediening van beide bedieningshandles gelijktijdig 
versteld worden. De daarbij onder omstandigheden aan de 
midden-geilier gegeven tegengestelde commando’s heffen elkaar 
door speciale schakeling van de besturingsapparatuur op. Voor 
het geval, dat beide bedieningshandles naar één kant worden



Fig. 8. M.s. „Cap San Antonio", uitgerust met 16 laadlieren met drie
voudig poolomschakelbare kortsluitankermotoreii, 16 op afstand bediende 

hangerlieren en 24 op afstand bediende geilieren.
Met een nooddrukknopschakelaar kunnen alle hulplieren van 

een stel laadbomen in geval van nood direct worden stilgezet.

Boon zwenkt naar lin k s Boom zwenk! naar rechts

Boom gaat omhoog

Fig. 9. Overzicht van de bewegingen, welke uitgevoerd kunnen worden 
met elke bedieningshandle behorende bij een laadboom.

Fig. 10. Karakteristieken van 4- en 8-polige draaistroom-asynchroon- 
motoren met kooianker KL16 resp. K LI3; 6,3 kW: 440V., 60Hz bij

U  =  30 % U n

bewogen, blijft deze lier dus stilstaan, om dat het commando 
„vieren” geneutraliseerd wordt door het commando „inhalen” . 
Daarentegen wordt de ene buiten-geilier in „ in h aa r-z in  en de 
andere in „vier”-zin geschakeld en zwenken beide laadbomen 
in de gewenste richting, zonder dat de afstand tussen beide bomen 
verandert.

Op deze wijze wordt bij het verstellen van de bomen altijd 
slechts zoveel kabel uitgegeven en ingehaald als voor de boom- 
beweging noodzakelijk is. Alle kabels van de takeling worden 
hierdoor altijd strak gehouden en er kan na het verstellen van de 
laadbomen onmiddellijk met het bedienen van de laadlieren 
worden doorgegaan. De bediening van de hanger- en geilieren is 
zo eenvoudig en bedrijfszeker, dat alle noodzakelijke laadboom- 
bewegingen, tijdens het laad- en losbedrijf, door dezelfde man 
kunnen worden uitgevoerd, die ook de beide laadlieren bedient, 
zonder dat hij zijn plaats behoeft te verlaten of de hulp van ander 
personeel behoeft in te roepen.

V oor de gescheiden bediening van elk der drie geilieren, die 
nodig is voor het uitwisselen van kabels of veranderen van het 
vaste bevestigingspunt aan dek, zijn drie zwenkschakelaars in het 
bedieningsapparaat (fig. 7,3) gemonteerd. Met deze zwenkschake
laars kunnen de geiliermotoren afzonderlijk in beide draairich
tingen ingeschakeld worden. Om bij een verkeerde bediening 
beschadiging aan de takeling te voorkomen, draaien de motoren 
op verlaagde spanning en blijven, voor het geval ze tegen een 
gespannen kabel in draaien, stilstaan. Door deze afzonderlijke 
bediening kan ook een slap hangende kabel zonder gevaar worden 
nagespannen.

Geiliermotoren
Voor het toepassen van 8-polige aandrijfmotoren voor de gei

lieren zijn twee gezichtspunten maataangevend.
Het toerental, waarmede een motor bij het zwenken van een 

boom tegen zijn draaiveld in wordt getrokken, is afhankelijk van 
de takeling en de tophoek van de bomen, van de verschillende 
overzetverhoudingen van de lieren, alsmede van de constructieve 
afmetingen van het laadgerei.

Bij de takeling volgens fig. 5 —  buitenste gei dubbel, middelste 
gei niet geschoren —  en een toerentalverhouding van de midden- 
geilier- tot de buiten-geiüertrommel van 1,5 ligt het toerental, 
waarbij een buiten-geiliermotor tegen zijn draaiveld in wordt 
getrokken bij het ca. 0,7-0,9 en van een midden-geilicrmotor bij 
het ca. 1,2-1,6 voudig nominale toerental. Bij het gelijktijdig naar 
buiten zwenken van beide bomen verkrijgt men dus voor de 
midden-geilier toerentallen van het ca. 2,4-3,2 voudige nominale 
toerental, die door 8-polige motoren nog zeker beheerst, echter 
bij minder polige machines problematisch zouden worden. Om 
deze reden mag ook de middelste gei niet tweevoudig geschoren 
worden, terwijl het bij de buitenste gei, voor het verkrijgen van 
de statische houdkracht, noodzakelijke twee- of ook drievoudig 
scheren de toerentalverhouding van de midden-geilier slechts 
verbetert. De daaraan verbonden verhoging van het toerental, 
waarbij de motoren tegen hun draaiveld worden ingedraaid, van 
de buiten-geiliermotoren kan op de koop toegenomen worden, 
daar hier niet zoals bij de midden-geilier twee kabelsnelheden 
kunnen worden opgeteld.



De tweede reden voor het toepassen van 8-polige motoren is 
te  zien in figuur 10. De naar verhouding hogere inductiviteit van 
de 8-polige t.o.v. de 4-polige machine komt bij grote slip in de 
vorm van een sterkere vergroting van de schijnweerstand van de 
8-polige motor tot uiting. Zo is bij de voor het noodzakelijke 
remmoment nodige spanning van 30 % nominale spanning en 
een slip van s =  2 de stroomsterkte-verhouding Is2 : In bij de
4-polige machine ca. 1,5 bij de 8-polige machine ca. 1,2.

De thermische belasting van de 8-polige motoren is dus bij 
rembedrijf belangrijk minder. D it heeft bijzondere betekenis bij 
zware laadbomen, waarbij het omhoog toppen 10 minuten duren 
kan, gedurende welke tijd de midden-geiliermotor in ingeschakel
de toestand praktisch stilstaat.

Samenvatting:
Voor een ver doorgevoerde rationalisering van het laad- en 

Josbedrijf is een complete mechanisering van het laadgerei nood
zakelijk. Ze wordt verkregen door de toepassing van op afstand 
bestuurde draaistroom-hanger- en geilieren, waarvan de bediening 
door het gebruik van een geschikte elektrische uitrusting een
voudig en bedrijfszeker is en daarmede leidt tot besparing op 
kosten en van personeel.

Bibliografie
Harders, W „Elektrische Antriebe und Steuerungen für Preventerwinden”. 
Schiff und Hafen, Heft 11, 1962, S. 1029-1031.

EERSTE CO N TA IN ERKRAAN  IN DE PR IN SES M ARG RIETH AVEN  TE ROTTERDAM
Op het terrein van de Container Ter

minal Prinses Margriethaven N.V., aan 
de Prinses Margriethaven te Rotterdam, 
is met behulp van de drijvende bok 
Simson van Van den Tak’s Bergings
bedrijf N.V., de 36.000 kilogram wegen
de brug van de eerste containerkraan, die 
in opdracht van een Nederlandse maat
schappij is gebouwd, in positie gehesen.

De Container Terminal Prinses Mar
griethaven N.V. is een maatschappij 
waarover de N.V. Europe Container 
Terminus niet alleen de directie voert, 
doch ook het laden en lossen van con
tainer- en roll-on/roll-off schepen be
handelt.

De kraan is de eerste van de voor
lopig twee containerkranen, die hier op 
dit gespecialiseerde haventerrein worden 
gebouwd.

M et de opbouw van de kraan werd in 
mei van dit jaar een begin gemaakt. Zij 
zal in augustus gereed zijn.

De kraan heeft een hoogte van 53 me
ter, een totaal gewicht van 480 ton en 
kost circa 2 miljoen gulden. Het hef
vermogen bedraagt 37 ton.

Met de bouw van de andere container
kraan, die in opdracht van de N.V. 
Europe Container Terminus wordt ge
bouwd, zal nog dit jaar een aanvang wor
den gemaakt.

Begin september verwacht de Contai

ner Terminal Prinses Margriethaven N.V. 
het eerste containerschip.

Dit zal waarschijnlijk zijn de Atlantic 
Span van de Atlantic Container Line,

een maatschappij waarvan de Holland- 
Amerika Lijn een van de deelnemers is.

Fabrikant van deze kraan is de firma 
Demag.

NIEUW E UITGAVEN
,Jn  de buik van de walvis” 
door K. Norel.

Uitgevers: La Rivière & Voorhoeve, 
Zwolle. Prijs: ƒ 9,90.

Bij wijze van uitzondering nu eens geen 
technische of wetenschappelijke verhande
ling, waarvoor wij uw aandacht vragen, doch 
de op schrift gestelde herinneringen van een 
oud-scheepswerktuigkundige.

D e Nederlandse literatuur op het gebied 
van de zeevaart m aakt ons vertrouwd met 
gezagvoerders en stuurlieden, die onder de 
moeilijkste omstandigheden hun verantw oor
delijke taak naar traditie vervullen.

D e rol van de machinedienst, —  zo deze 
al aan de orde kom t — , stijgt slechts zelden 
uit boven de anonimiteit van de m et roet en 
zweet bedekte „meester” die, met oliekan en

poetsdoek gewapend, zich plichtsgetrouw be
weegt te m idden van „snorrende vliegwielen” 
en „bonkende hefbom en”.

H et is de verdienste van de auteur dat hij 
er in slaagt om op pretentieloze wijze een 
beeld te schilderen van de werktuigkundige 
van de eerste helft van deze eeuw, als mens 
en als vakm an.

De levensloop, die zich in dit goed ge
schreven boek voor onze ogen ontwikkelt, 
zal voor veel leden punten  van herkenning 
bevatten.

Het gezinsverband, de verhoudingen aan 
boord, h e t varen in oorlogstijd en de relatie 
rederij/bem anning, al deze aspecten, en meer, 
komen aan  de orde. Onopgesm ukt en wars 
van alle rom antiek trach t een oud-scheeps
werktuigkundige ons te vertellen hoe hij een 
carrière op zee als mens beleefde en ik meen 
dat hij in deze opzet is geslaagd.

V ooral zij, die uit de kring van zeevarenden 
voortkw am en of daar nog toe behoren, zullen 
aan het lezen van dit boek genoegen kunnen 
beleven.

,,Ports o f the W orld” 1967
Uitg. Shipping W orld Ltd.
154-160 Fleet Street, London, E.C. 4.

D it uitstekend verzorgde boekw erk zal ook 
d it jaar aftrek vinden bij hen, w ier belangen 
eisen dat men een naslagw erk heeft w aarin 
men de belangrijkste gegevens om trent alle 
havens ter wereld kan vinden.

Haveninrichting, faciliteiten, tarieven, enz. 
zijn overzichtelijk weergegeven.

Een inform atief boek, dat zijn weg naar 
belanghebbenden zeker weer zal vinden.



N IE U W E  O PD R A C H T  VO O R N.V. K O N IN K L IJK E  M AATSCHAPPIJ „D E  SC H ELD E”

De N.V. Koninklijke Maatschappij „De Schelde” te Vlissingen 
heeft opdracht ontvangen van de N.V. Nederlandsch-Ameri- 
kaanse Stoomvaart-M aatschappij „Holland-Am erika Lijn” te 
R otterdam  tot het leveren en inbouwen van twee 6 RD 68 Schelde- 
Sulzer scheepsdieselmotoren in twee bestaande schepen van de 
Holland-A m erika Lijn en wel de Kamperdyk  en de Korendyk, 
elk groot 7200 ton draagvermogen.

Deze nieuwe m otoren zullen de oorspronkelijke, in 1959 ge
bouwde m otoren van ander fabrikaat vervangen.

Deze Schelde-Sulzer tweetakt enkelwerkende, direct omkeer

bare dieselmotoren met kruishoofd en oplading hebben elk zes 
werkcilinders in één lijn met een boring van 680 mm, een slag 
van 1250 mm en kunnen bij 135 omwentelingen per minuut een 
vermogen van 7200 pk ontwikkelen; ze zijn geschikt voor het 
bedrijf op zware olie van 3500 seconden Redwood I van 100 °F.

Deze motoren krijgen een mechanische afstandsbedienings- 
installatie, waarmee ze in de machinekamers vanaf het eerste 
bordes kunnen worden bediend.

De oplevering zal in de tweede helft van 1968 geschieden; de 
inbouw zal geschieden op „Scheldepoort”, de reparatiewerf van 
„De Schelde” .

G EM ET EN  M IJL TE H U U R

A.S. Bergens Mekaniske Verksteder te 
Bergen, Noorwegen, brengt sinds kort een 
m erkw aardig exportartikel op de markt; 
het is namelijk de gemeten mijl in de 
Bjprnefjord, enkele kilometers ten zuiden 
van Bergen.

De gemeten mijl van BMV is één van 
de beste in Europa, daarom  adverteert de 
werf deze service dan ook voor Noorse en 
buitenlandse werven en rederijen.

Deze gemeten mijl wordt vaak gebruikt 
door Duitse, Nederlandse en Britse wer
ven. Op 5 april arriveerde de London  
Bridge, een 48.000 tdw bulkcarrier ge
bouwd door Verolme Rotterdam , om snel
heidsproeven in de Bjprnefjord te houden.

De gemeten mijl ligt in beschut water,

slechts 12 zeemijlen van het loodsstation 
bij de M arsteinen vuurtoren. In beide rich
tingen kan een goede aanloop gemaakt 
worden en er is voldoende ruimte aan 
beide einden om te kunnen keren, zelfs 
voor de grootste schepen. Tot dicht bij het 
land is de waterdiepte ruim voldoende. E r

zijn vier stel bakens die het drie mijl lange 
traject markeren.

BMV verhuurt de gemeten mijl tegen 
het tarief van N.Kr. 1500 tot 5000 tdw, 
stijgend tot N.Kr. 5000 voor een schip van
30.000 tdw. Twee dagen kosten 50 % en 
drie dagen huur kosten 100 % meer.



BED RIJF  VAN  B ILLITO N -M &T IN H ET  SLO EG EB IED  N A B IJ YL ISS IN G EM

algen, schimmels enz. te doden. Hieronder vallen de landbouw- 
fungiciden, die gebruikt worden om allerlei plantenziekten te be
strijden (o.a. phenyltinverbindingen).

H et meest ontwikkeld zijn bioMeTs, die in de „anti-fouling”- 
(aangroei-werende) verven voor schepen worden verwerkt, bijv. 
TBTO (tributyltinoxyde). De toepassing van deze „anti-fouling”- 
verven in de scheepvaart neemt steeds toe, daar zij tot een eco
nomische exploitatie in aanzienlijke mate bijdragen. Toepassing 
van deze tinverbinding in verven voorkomt tevens galvanische 
corrosie; omdat de bioMeTs kleurloos zijn en er slechts 10 % 
aan de verf behoeft te worden toegevoegd hebben zij geen invloed 
op de kleur daarvan.

Ook vinden bioMeTs toepassing als z.g. dispersieverven, o.a. 
muurverven, waarbij zij de vorming van schimmelplekken tegen
gaan en voor het conserveren van hout.

Andere bioMeTs, door BM T vervaardigd, vinden zeer geva
rieerde toepassingen, zoals voor het conserveren van goederen, 
het desinfecteren van werkruimten, het tegengaan van algvorming 
in voor de industrie bestemd koelwater.

De grondslagen voor de organotinverbindingen worden in het 
algemeen gelegd in het z.g. Grignard-centrum. Grignard was ca. 
1900 de uitvinder van een proces, waarbij phenylgroepen of an
dere organische molecuulgroeperingen eerst aan magnesium ge
bonden worden, waarna tinchloride wordt toegevoegd, waardoor 
het magnesium uit de verbinding door tin vervangen wordt.

De benodigde warmte wordt geleverd door twee stoomketels, 
elk voor een stoomproduktie van 8 ton /h , die door aardgas ge
stookt worden .

Op 21 september 1967 werd de fabriek van Billiton-M&T Che
mische Industrie door Z.K.H. Prins Claus in tegenwoordigheid 
van een groot aantal gasten officieel geopend.

H et bedrijf zal zich hoofdzakelijk bezighouden met de vervaar
diging van organotinverbindingen. Billiton bezat reeds een fabriek 
in Zaandam  hiervoor, maar na samengaan in 1963 met de Ame
rikaanse M&T Chemicals Inc. werd besloten een nieuwe fabriek 
te bouwen. Voor de keuze van de plaats van vestiging, het nieuwe 
industrieterrein aan het Sloe, bestonden gegronde redenen, o.a. 
wegens de onschadelijke afvoermogelijkheden van het afvalwater. 
Dit wordt eerst geneutraliseerd, waardoor opgeloste stoffen zich 
afscheiden, na klaring in het afvoerkoelwater geïnjecteerd en 
daarmee door een 300 m lange leiding naar de vaargeul in de 
Schelde gebracht.

Het programma van Billiton-M&T Chemische Industrie om
vat anorganische chemicaliën met als basis tin en organische met 
eveneens als basis tin of ook andere stoffen als bijv. zink, fosfor 
en antimonium.

Deze organische metaalverbindingen vonden pas de laatste 
twintig jaren toepassingen. De fabriek levert in hoofdzaak drie 
typen: stabilisatoren, katalisatoren en biologische bestrijdings
middelen. De ,,Thermolite”-stabilisatoren worden toegepast voor 
het stabiliseren van PVC, dat daardoor bij verwarming niet ont
leedt en onder inwerking van licht helder blijft.

Katalisatoren worden toegepast bij de produktie van polyether- 
schuim (polyurethaan). E r worden katalisatoren vervaardigd voor 
elke soort polyetherschuim, zoals zachtschuim voor de meubel
industrie, semi-hardschuim, o.a. voor het dashbord van auto’s en 
hardschuim als isolatie en bouwmateriaal.

De derde groep zijn de z.g. bioMeTs, die in staat zijn bacteriën,

Zijaanzicht Grignard centrum.

Mr. H. V. P. Heukensfeldt Jansen, adj.-directeur, tevens bedrijfs-directeur 
Billiton-M&T Chemische Industrie N.V. leidt Z.K.H. Prins Claus rond 

over het fabrieksterrein. Op de achtergrond het Grignard centrum.



In het gehele bedrijf is 10.000 m proces-pijp verwerkt en boven
dien nog ca. 4.000 m aan leidingen voor water, lucht, inertgas etc.

Het spreekt vanzelf, dat alle mogelijke hygiënische voorzorgs
maatregelen genomen zijn en dat bijzondere aandacht besteed is 
aan preventie van brand en aan het beperken van de gevolgen 
daarvan.

Een bijzonderheid is nog, dat om de beide plaatstalen schoor
stenen spiraalvormige strippen gelast zijn, die als windbreker 
werken. De totale investeringskosten hebben ca. twaalf miljoen 
gulden bedragen.

Teneinde in de stijl te blijven, kreeg onze vertegenwoordiger 
in ,,’t Veerhuis” te Wolphaartsdijk het volgende menu opgediend:

Cocktail PVC Stabilisé 
Turbot Uréthane Catalisé à la B M T  

Sauce Biocide
Pommes Natures grâce à l’Hydroxyde de Triphénylétain 

Mocca à la Fine bioM eT  
Vin: Château Savon d’Estange

DE „Q .4”  H EET  NU  „Q U E E N  EL IZ A B ET H  11”
Koningin Elizabeth van Engeland heeft 

20 september 1967 in Glasgow het nieuwe 
vlaggeschip van de Cunard Line te water 
gelaten en het de naam Queen Elizabeth II  
gegeven. H et geheim van de naam  van 
het 59.000 ton metende schip was to t het 
breken van de champagnefles op de boeg 
slechts aan 3 andere personen bekend.

Met het nieuwe vlaggeschip hoopt de 
Cunard de zwaar verliesgevende noord- 
atlantische passagierslijn weer winstge
vend te maken. V oor het schip, dat onge
veer 300 miljoen gaat kosten, zijn voor 
bijna 240 miljoen gulden leningen afge
sloten.

Op de werf van John Brown, waar de 
tewaterlating plaatsvond, werden ook de 
Queen Mary en de eerste Queen Elizabeth 
gebouwd; deze schepen liepen resp. in

1934 en 1938 van stapel. De eerste Queen 
Elizabeth is nog in dienst m aar zal uit de 
vaart worden genomen als het nieuwe 
vlaggeschip gereed is voor passagiers
vervoer over ongeveer 2 jaar. D e Queen 
Mary m aakt op het ogenblik zijn laatste 
oversteek over de Atlantische Oceaan.

Ook het nieuwe schip zal zich met pas
sagiersvervoer bezighouden, m aar in de 
stille wintermaanden voor luxueuze crui
ses worden gebruikt

De Queen Elizabeth II is een derde 
kleiner dan zijn voorgangers, m aar kan 
ongeveer evenveel passagiers (2.025) ver
voeren. De lengte is bijna gelijk gebleven 
en de gewichtsbesparing is bereikt door 
veelvuldig gebruik van aluminium en 
kunststoffen.

De Queen Elizabeth I I  haalt vrijwel 
dezelfde snelheid als de Queen Mary en 
de Oneen Elizabeth, m aar het brandstof
verbruik is half zo groot. In tegenstelling 
tot de zusterschepen kan het op plezier
reizen door het Panam a- en het Suez- 
kanaal varen.

Het schip heeft een bruto-inhoud van 
ca. 58.000 ton en de snelheid is ruim 28 
knoop. Het vermogen van de beide tur
bines is 110.000 apk., terwijl de Queen 
Mary en de Queen Elizabeth 160.000 pk 
nodig hadden om eenzelfde snelheid te 
bereiken. De besparingen in de ingewan
den blijken ook uit het verschil in schroe
ven: twee, tegenover 4 van de Queens en 
het aantal ketels, drie tegenover de 27 
van de Queen Mary en de 12 van de 
Queen Elizabeth.

De lengte van het nieuwe schip be
draagt 963 vt. en de breedte 105 vt.

Koningin Elizabeth en haar zuster prinses Margaret wuiven enthousiast het schip na.



T IEN  STATIONS VOOR HET LOSSEN VA N  B ILG E-W A T ER

Initiatief van Esso tegen 
waterverontreiniging

Jaarlijks pompen schepen in de Ne
derlandse en de internationale binnen
vaart in ons land naar schatting zo’n tien 
miljoen liter olie over boord. De binnen
vaart draagt daardoor in aanzienlijke 
mate bij tot de vervuiling van de Neder
landse waterwegen, ook al is dat aandeel 
veel geringer dan dat van het industriële 
en huishoudelijke afvalwater. Bij veront- 
reining met oliën gaan bovendien veilig
heidsaspecten een rol spelen. Maar door
dat de schipper in ons land nauwelijks 
faciliteiten ter beschikking staan, blijft hem 
nagenoeg geen andere keuze dan op het 
water te lozen, ook al stelt hij zich daar
mee bloot aan gerechtelijke vervolging.

Esso Nederland heeft thans een ini
tiatief genomen dat de binnenscheepvaart 
in staat zal stellen afgewerkte olie en met 
gasolie verontreinigd zgn. ,,bilge-water” 
op andere wijze te lozen. De maatschappij 
gaat op tien plaatsen in Nederland aan 
boord van, of bij haar bunkerschepen 
voor de Rijn- en binnenvaart installaties 
plaatsen die deze afvalstoffen kunnen 
overnemen en separeren.

Erkenning?
H et overnemen van olie uit de bilges 

geschiedt gratis. Aan Rijkswaterstaat is 
verzocht de installaties officieel als „ver
zamelpunt” voor afgewerkte olie te er
kennen en daaraan in Europees verband 
bekendheid te geven, zodat men aan de 
schippers internationaal geldige afgifte- 
bewijzen —  het z.g. „boterbriefje” —  kan 
gaan verstrekken.

De eerste installatie is inmiddels ge
plaatst aan boord van de Esso Nederland 
39 van de fa. Schless, op de Oude Maas 
in Dordrecht. De overige negen instal
laties zullen als volgt worden geplaatst: 
Rotterdam  (sept. ’67), Lobith (okt. ’67),

Nederlands Normalisatie-instituut 
Rijswijk (ZH)

Leveringsvoorwaarden gietstukken Cu- en 
A l-legeringen

V oor de technische leveringsvoorwaarden 
van gietstukken van koper- en aluminium- 
legeringen is een nieuwe norm N E N  6027 
verschenen, die aanwijzingen geeft voor de 
keuring en het onderzoek van deze giet
stukken, vervaardigd van een van de me- 
taalsoorten die vermeld zijn in N E N  6025 
en  N E N  6026. H et systeem voor het gie
ten van proefstaven is overgenomen uit een 
docum ent van de International Organization 
fo r Standardization. De keuring volgens 
N E N  6027 betreft zowel de mechanische 
eigenschappen als de chemische samenstel
ling.

Exem plaren van deze norm  kunnen wor
den besteld bij het Nederlands Normalisatie- 
instituut, Polakweg 5 te Rijswijk (ZH) te
gen de prijs van ƒ 4,50 per stuk voor con-

Amsterdam en Weurt (nov. '67), Maas- 
bracht en Gorinchem (dec. ’67), Gronin
gen en een nog nader aan te wijzen plaats 
(jan. ’68); ten slotte is een installatie ge
reserveerd voor de route naar België. (Tot 
dusver kon de binnenscheepvaart afval
olie en verontreinigd bilge-water alleen 
in Dordrecht en in de Rotterdam se ha
ven laten afhalen of afgeven. Elders in 
het land bestaan geen faciliteiten hiertoe).

De „A KO” olie- en waterafscheider, 
(zie de afbeelding op de volgende pagina), 
die op 18 september jl. te Dordrecht ge
demonstreerd werd, is een volautomati
sche lenswaterreiniger, welke na in bedrijf 
gesteld te zijn, zonder enig toezicht of 
hulpmiddel (elektrische beveiliging e.d.) 
de olie uit het lenswater scheidt met een 
gemiddeld rendem ent van 20 mgr. olie per 
liter gereinigd water.

Deze m aat van 20 m gr./liter is door de 
Wasser- und Schiffahrtsdirektion H am 
burg bepaald, en hieraan moeten de ap
paraten (met bijbehorende pompen) vol
doen, na een beproeving volgens een voor
geschreven methode te hebben ondergaan.

Het principe van de afscheider berust 
op het verschil in soortelijk gewicht van 
water en olie.

Na installatie wordt de gehele afschei
der met schoon water gevuld. Door middel 
van een speciaal gekozen verdringerpomp 
wordt het olie-water mengsel uit de bilge 
van het schip de afscheider ingepompt.

Deze pomp heeft een nauwkeurig be
paalde capaciteit en mag geen centrifu- 
gaalpomp zijn in verband met emulsie- 
vorming van het mengsel. D oor de tangen- 
tiale stand van de (toevoer)pijp op het vat 
(zie afbeelding) wordt het mengsel met 
een draaiende beweging in de afscheider 
geperst, waardoor in het bovenste gedeelte 
„de grof afscheider” de grofafscheiding van 
water en olie plaatsvindt.

De hier afgescheiden olie kan recht
streeks door de oliestijgleiding afgevoerd' 
worden naar een opvangtank.

tribuanten, onderwijsinstellingen en stude
renden en ƒ 18,—  voor overige bestellers.

N ieuwe serie norm en voor bordessen en 
trappen in m achinekam ers a.b.v. schepen  

Een negental nieuwe norm en is gepu
bliceerd die algem ene richtlijnen bevat 
voor de constructie van bordessen en tra p 
pen in m achinekam ers aan boord  van sche
pen. Zij sluiten aan  bij de in 1963 gepu
bliceerde norm  N E N  967 „Bordessen en 
trappen in m achinekam ers aan  boord  van 
schepen, algem ene richtlijnen”, die tegelij
kertijd is herzien en om een aaneenslui
tende num m ering te krijgen m et de nieuwe 
normen voor de onderdelen, m et het on
gewijzigde num m er N EN  2591 is gepubli
ceerd. De norm en voor de onderdelen zijn:

N E N  2592 T rappen , leuningen en scepters 
N E N  2593 T rap  met stofvanger 
N E N  2594 Scepterbled, koppelpennen en 

koppelm of

Het overblijvende mengsel wordt door 
de druk van de pomp geleidelijk aan de 
„fijnafscheider” ingeperst.

Hierin bevinden zich de speciaal ge
profileerde leidschoepen, welke rondom 
een geperforeerde pijp gegroepeerd zijn. 
Door het drijfvermogen van de olie in dit 
meer tot rust gekomen mengsel, worden 
de oliedruppels via de onderkant van de 
leidschoepen naar de geperforeerde pijp 
geleid. Elke perforatie bevindt zich zodanig 
in de pijp; dat de bovenkant van de leid- 
schoep hierop uitmondt, waardoor de 
onder de schoep verzamelde olie omhoog 
kan stijgen, wederom naar de top van de 
afscheider en via de oliestijgleiding naar 
de opvangtank.

De schoonwaterstijgpijp, welke zich 
binnen in de geperforeerde oliestijgpijp 
bevindt, loopt door to t onderin het vat, 
waar zich uiteraard het meest gereinigde 
water bevindt. Via deze diep in het vat 
geplaatste pijpmond stijgt het gereinigde 
water omhoog naar de waterafvoer over
boord.

In verband met de druk van de pomp 
moeten de olie- en waterstijgleidingen een 
voorgeschreven hoogte hebben.

Het soortelijk gewicht verschil van olie 
en water eist verder een voorgeschreven 
hoogteverschil van de stijgleidingen.

De verdere afvoerleidingen van olie en 
water moeten hellend gemonteerd worden 
daar hier het systeem drukloos werkt.

Om hevelen te voorkomen m oeten aan 
de top van de stijgleidingen ontluchtings- 
pijpen aangebracht worden.

De 10 Esso-installaties zijn zó groot 
uitgevoerd (10.000 liter/uur), dat tijdens 
het bunkeren de bilge van het schip leeg
gezogen wordt en gelijktijdig olie en water 
afgescheiden wordt, zodat geen aparte 
zeer grote opslagtank nodig is.

De installaties worden geleverd door 
bemiddeling van Frans van Bodegraven 
N.V. te Rotterdam.

N E N  2595 Scepters 
N E N  2596 Hangscepters 
N E N  2597 Gegoten treden 
N E N  2598 Geperst stalen treden 
N E N  2599 Stalen roostertreden

Bij het normaliseren van de afzonderlijke 
onderdelen is er naar gestreefd de doo r de 
werven het meest toegepaste constructie 
op te nem en; ook econom ische problem en 
hebben hierbij een rol gespeeld, aldus zijn 
twee typen ontstaan, één voor leuningw erk 
en tussenroeden en één m et enkel leu 
ningw erk, terwijl verdere keuze gem aakt 
kan worden uit gegoten geperst stalen en 
rooster treden.

Exem plaren van deze no rm en  kunnen  
worden besteld bij het N ederlands N o rm a 
lisatie-instituut, Polakweg 5, Rijsw ijk (ZH) 
tegen de prijs van ƒ 1,75 per stuk  voor 
contribuanten, onderwijsinstellingen en s tu 
derenden en ƒ 7,—  per stuk voor overige 
bestellers.



G
ew

ic
ht

: 
ke

te
i 

+ 
po

m
p 

10
50

 
kg

 

NW 
/so

 
In

ho
ud

 
ke

te
l: 

21
00

 
L

B
ed

rij
fs

dr
uk

: 
3,5

 
m

.w
.k

.

T   r " 'i ! ii J___
r  • p
# T i  1f f '\ ' Si lf*i to,  ̂ co: ^vs: 5 ï T 
--J- J  [

~  Z  / i  ~ ~



DE „PO R T  OF LONDON A U T H O R IT Y ’'” (P .L.A .) H ET  G RO TE STAND  OP „N E D E X ”  
TE ROTTERDAM

Op de Nedex 67, welke in ons voorgaande nummer reeds werd 
aangekondigd, zal één stand worden ingericht door P .L.A . waarop 
een maquette van de pas uitgevoerde en gedeeltelijk nog in uit
voering zijnde uitbreidingen zijn aangegeven.

Ervaren P.L.A.-officials zullen aanwezig zijn om eventuele 
vragen te beantwoorden.

Fig. 1. De maquette welke normaal in de grote hal van het P.L.A.-hoofd- 
kantoor tegenover de Tower of London te zien is en de gehele lengte der 

Theems van London Bridge tot Tilbury bevat.
Op de afbeelding Mr. Stanley Turner, Chief Docks Manager.

Fig. 2. Artist's impression.

N.V. M A C H IN EFA BR IEK  V.H. PA N N EV IS  & ZN., UTRECH T  IN N IE U W E  B E H U IZ IN G

N.V. Machinefabriek v /h  Pannevis &
Zn. heeft per 1 oktober 1967, na bijna 
70 jaren in het oude stadsdeel Ondiep te 
Utrecht gehuisvest te zijn geweest, op het 
Utrechts Industrieterrein Lage Weide, 
haar geheel nieuwe fabriek definitief be
trokken.

Deze verhuizing was nodig omdat de 
belangrijke afvoerweg van produkten via 
de Vecht wordt afgesloten door de bouw 
van 3 vaste bruggen.

De geschiedenis van dit oude, puur 
Utrechtse bedrijf gaat terug tot het jaar 
1900.

De gebouwen aan de Nieuwlichtstraat 
zijn nu definitief verlaten, een nieuw be
drijf draait op volle toeren aan de Elec- 
tronweg 24 te Utrecht.

De mogelijkheden voor een uitbreiding 
zijn volledig aanwezig.

^



DE W E R K Z A A M H E D E N  VA N  SH ELL  U.K. EXPLO RA T IO N  AND  PRO D UCT IO N  LTD. 
OP H ET  EN G ELSE  PLA T

De stand van zaken met betrekking tot de exploratie- en pro- 
duktievverkzaamheden van Shell U.K. Exploration and Production 
Ltd., de maatschappij die namens Shell en Esso op het Engelse 
deel van het Continentale Plat werkt, is de volgende:

De aanleg van de bijna 55 km lange pijpleiding, die het Leman 
Bank gasveld verbindt met de kust en die een van de langste hoge- 
drukgaspijpleidingen onder de zeespiegel wordt, is thans tot op 
ongeveer 6L> km van de Engelse kust gevorderd. Als de weers
omstandigheden gunstig blijven, zal men overeenkomstig de plan
ning de kust binnenkort bereiken.

Het eerste permanente produktieplatform, Unifor I, is inmiddels 
op het Leman Bank gasveld geplaatst. Vanaf dit platform is be
gonnen met een boorprogram m a dat waarschijnlijk een tiental ge
richte boringen zal omvatten.

Als de ontwikkelingswerkzaamheden in het huidige tempo kun
nen worden voortgezet, zal in het tweede kwartaal van 1968 het 
eerste gas van het Lem an Bank gasveld in het Verenigd Koninkrijk 
aan land gebracht kunnen worden.

Het booreiland Transocean II, dat onlangs voor Shell U.K. Ex
ploration and Production Ltd. in blok 49 /19  aardgas aanboorde, 
wordt voor het verrichten van reparatiewerkzaamheden naar de 
vaste wal gesleept.

M omenteel wordt voor de kust van Schotland samen met Gulf 
Oil (G.B.) Ltd. op de grens van het Gulf-concessieblok 2 2 /1 1  en 
het concessieblok 2 2 /6  van Shell en Esso een exploratieboring 
verricht met het booreiland Ocean Prince.

Ook het diepdrijvende booreiland Staflo I dat momenteel wordt 
af gebouwd, zal voor Shell U.K. Exploration and Production Ltd. 
exploratieboringen gaan verrichten voor de Schotse kust.

Het eerste permanente produktieplatform van Shell U.K. Exploration and 
Production Ltd., Unifor I, aan het werk op het Leman Bank gasveld op 
het Engelse plat. (Shell-Foto)

M.S. „N ED ER  L IN G E”

Het m.s. Neder Linge, het tweede van de vier door de N.V. 
Stoomvaart Maatschappij „Nederland” te Amsterdam en de Ko
ninklijke Rotterdamsche Lloyd N.V. in Japan bestelde schepen, is 
in Amsterdam feestelijk ontvangen. Hoewel gebouwd in Japan 
is er toch reden tot tevredenheid, daar de genoemde rederijen erin 
zijn geslaagd er een Nederlands cachet aan te geven. De hoofd
en hulpmotoren nl., alsook de vriesinstallatie en generatoren, zijn 
door Nederlandse fabrieken geleverd. Dit is ook het geval met de 
dekwerktuigen.

Automatisering is niet tot het uiterste doorgevoerd, maar wel 
maken alarmering en verdere beveiligingen de bediening door 
minder personeel mogelijk.

Na een voorspoedige reis met 5.000 ton produkten uit het Verre 
Oosten is het schip nu in de N.L.L.-dienst op Nieuw-Zeeland ver
trokken.



MS. „LO N G  H O PE”

Op 7 augustus jl. had de aflevering plaats van de bulk- en erts
carrier Long Hope aan de scheepswerf van Burm eister & W ain te 
Kopenhagen.

Het motorschip Long Hope  werd besteld door een partnerschap, 
bestaande uit A /S  Olymp, A /S  Skrim en Fearnley & Egers Be- 
fraftingsforretning A /S  te Oslo en met de firm a E inar Lange te 
Oslo als bedrijfsvoerende reder. De Long Hope  is gebouwd onder 
de voorschriften van Det norske Veritas, klas 1A1, de ruim en 
nrs. 2, 4 en 6 mogen leeg zijn.

Het schip is de eerste van een serie van vier zusterschepen, die 
door Noorse reders besteld zijn.

De hoofdafmetingen zijn: lengte o.a. ca. 218,85 m, lengte tussen 
de 11. 205,00 m, grootste breedte 30,50 m, holte tot bovendek 17,00 
m, diepgang 12,03 m, draagvermogen 50.500 ton, laadvermogen 
(graan) 62.670 m3, netto reg. ton 21.095, bruto reg. ton 29.711, 
proeftochtsnelheid (afgeladen) 15,5 kn.

Het schip is gebouwd als een geheel gelaste, enkelschroefbulk- 
of ertscarrier met afgeronde voorsteven, kruiser-achtersteven, bak 
en kampanje. E r zijn zeven ruimen, bestaande uit vier „korte” —  
nrs. 1, 3, 5 en 7 —  en drie „lange” —  nrs. 2, 4 en 6 —- die zelf- 
trimmend zijn voor kolen en graan. Erts kan geladen worden in de 
ruimen 1, 3, 5 en 7, waarbij de ruim en 1, 3 en 5 leeg blijven.

De machinekamer en accommodatie zijn in het achterschip. Het 
schip is niet voorzien van laadgerei, zodat laden en lossen alleen 
kan plaatsvinden met behulp van installaties aan land. Het schip 
heeft op de bak één mast met ingebouwd kraaienest, boven op de 
kaartenkamer een gecombineerde radar- en signaalmast, op de 
kampanje twee laadbomen en op het bovendek zes kleine lamp- 
dragers. De laadbomen zijn beide voor 3 ton.

Accommodatie
Deze is gelegen in de kampanje en in de dekhuizen daar boven 

voor reder, gezagvoerder, officieren en bemanning, in totaal voor 
51 personen.

Verwarming, ventilatie en luchtbehandeling geschieden door een 
hoged'ruk-ventilatiesysteem. De lucht wordt in de ventilatiekamer 
voorverwarmd of gekoeld op kam ertem peratuur en ingeblazen via 
luchtkamers in de plafonds.

R eddingsmiddelen
Aanwezig zijn twee reddingboten, ieder voor 51 personen en 

een kleinere dinghy met een buitenboordmotor. Een van de red
dingboten is uitgerust met een luchtgekoelde dieselmotor. De 
dinghy en de boten zijn vervaardigd van fiberglas.

Bovendien zijn er drie reddingvlotten met een vaste drijvende 
stof en één opblaasbaar reddingvlot.

Hoofdmachine

De voortstuwing geschiedt door een acht-cilinder B&W-diesel- 
motor, enkeiwerkend met oplading, tweetakt, direct om keerbaar 
met kruishoofd, type 74VT2BF-160, met een cilindermiddellijn 
van 740 mm en een slag van 1.600 mm.

Het maximale continue vermogen van de m otor is 14.500 epk, 
overeenkomend met 14.500 ipk bij 119 om w ./m in. Het vermogen 
bij normaal bedrijf is 13.300 ipk, overeenkomend met 12.000 epk 
bij 115 om w./m in. en een gein. geïndiceerde druk van 9,5 kg /cm 2.

M otor en schip zijn geschikt voor bedrijf met zware stookolie.

Hulpmachines
De hulpmachines bestaan uit drie zeven-cilinder B&W enkel- 

werkende viertakt-trunkdieselmotoren met oplading. A an elke 
motor is een 540 kVA, 440 V draaistroomgenerator gekoppeld.

Ketelinstallatie
De ketel is een gecombineerde met olie en uitlaatgas gestookte 

waterpijpketel, geheel gelast, die geschikt is zowel voor gecombi
neerd als afzonderlijk bedrijf op olie en uitlaatgas. Bovendien is 
het bedrijf van de ketel geheel of gedeeltelijk zonder water in de 
door uitlaatgas gestookte sectie mogelijk.

De Sitoomlevering door d'e met olie gestookte sectie bedraagt ca. 
1.500 k g /h  en door de met uitlaatgas gestookte sectie ca. 2.300 
k g /h , als de hoofdm otor 85 % van het continue bedrijfsvermogen 
ontwikkelt; beide ketelcapaciteiten hebben betrekking op een 
werkdruk van 7 ato.

De ketel is uitgerust met een volledige geheel automatische olie- 
stookinrichting.
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Indeling machinekamer m.s. „Long Hope”

Nederlands Normaüsatie-instituut,
Rijswijk (ZH)
Norm  voor spiestaai op grotere lengten

N aa st de bestaande norm  N E N  2430 
voor de afm etingen voor vlakke inlegspieën, 
is thans een nieuwe norm  N E N  2431 ver
schenen voor getrokken spiestaai (afmetin
gen, toleranties en gewichten).

D eze nieuwe norm  is opgesteld ten be
hoeve van de bedrijven die vlakke inleg

spieën niet als gereedprodukt inkopen, 
m aar overeenkom stig die norm vervaardi
gen.

De afm etingen en toleranties van het 
spiestaai zijn in overeenstem m ing m et de 
internationale ontwerp-aanbeveling nr. 1084 
van de „In ternational O rganization for 
Standardization” (ISO); hieraan toegevoegd 
zijn de afrondingen aan de spieën. Tevens 
is de norm  in overeenstem m ing met het

desbetreffende gedeelte van de D uitse norm  
D IN  6880.

Spiestaai w ordt volgens deze norm  gele
verd  in staven met een lengte van 3 to t 
4 m; andere lengten na onderling overleg.

N orm  N E N  2431 kan  w orden besteld bij 
het bureau N N I, Polakweg 5, Rijswijk 
(Z.H .), a 1,75 per stuk voor contribuanten  
N N I, onderwijsinstellingen en studerenden, 
en a ƒ 7,—  per stuk voor overige bestellers.



IN D IEN ST ST ELL IN G  O N D ER Z EEBQ O T BEST R ijD INGS FREGAT „T JER K  HSDDES”
Op 16 augustus j!. is op de werf van de 

Nederlandscbe Dok en Scheepsbouw 
M aatschappij te Am sterdam-Noord, het 
vierde van de zes voor de Koninklijke Ma
rine in aanbouw zijnde onderzeebootbe- 
strijdingsfregatten van de „Van Speijk'-- 
klasse in dienst gesteld. Het betreft het 
fregat Tjerk Hicldes, dat op 17 december 
1965 door mevrouw G. M. Cool-Hols, 
echtgenote van de toenmalige vlagofficier 
materieel, werd gedoopt en te water ge
laten.

De indienststelling geschiedde door de 
aangewezen com m andant, kapitein-luite- 
nant ter zee A. P. E. J. J. Bssnard en werd 
verder bijgewoond door vele marine- en 
civiele autoriteiten.

Door een speciaal geprofileerd voordek 
en hoge bouw van de romp is een „droog” 
schip ontwikkeld, dat bij een hoge zeegang 
en maximum snelheid nauwelijks water 
overneemt. Alhoewel de fregatten oor
spronkelijk naar een Brits ontwerp zijn op
gezet, is er zoveel gewijzigd, dat er een 
nagenoeg eigen Nederlands ontwerp is ont
staan. Zo is de indeling bijvoorbeeld ge
wijzigd om de accommodatie aan te passen 
aan Nederlandse opvattingen. In  de slaap
verblijven van de bemanning heeft ieder
een een afgescheiden kooi met kast en 
aparte ventilatie. Tevens is er in ieder 
manschappenverblijf een zithoek. H et ge
hele schip is airconditioned. Bovendien is 
praktisch de gehele elektronische installa
tie (radar, vuurleiding en gevechtsinforma- 
tie-apparatuur) van Nederlands fabrikaat, 
alsmede de elektrische installatie. Voorts

is er op het achterschip een vliegdek met 
hangar om een onderzeebootbestrijdings- 
helikopter mee te voeren van het type 
Westland Wasp. De bewapening bestaat uit 
een dubbelloopskanon van 12 cm, een 
drieloopsmortier om dieptebommen af te 
vuren en twee geleide wapensystemen, 
waarmee raketten van het type Seacat 
tegen vliegtuigen en schepen kunnen wor
den afgevuurd.

De technische gegevens zijn: Standaard 
waterverplaatsing 2.850 ton, grootste leng
te 113 m, grootste breedte 12,5 m, ge
middelde diepgang 4,25 m, machinever- 
mogen 30.000 apk, maximum snelheid 
28,5 zeemijlen per uur. De bemanning be
staat uit 253 koppen.

Het ontwerp is gemaakt door de Ko
ninklijke Marine; het is voor de bouw nader 
uitgewerkt door de N.V. Nederlandse Ver
enigde Scheepsbouw Bureauxte V G raven- 
hage. Het geheel staat onder de verant
woordelijkheid van de vlagofficier mate
rieel der Koninklijke Marine. Vele grote 
en kleine industrieën in Nederland werken 
aan de bouw mee.

De overige fregatten van de „Van 
Speijk”-klasse zijn: Hr. Ms. Van Speijk (in 
dienst gesteld op 14 februari 1967), Hr.Ms. 
Van Galen (in dienst gesteld op 1 maart 
1967), Hr. Ms. Van Nes (in dienst gesteld 
op 9 augustus 1967), de Isaac Sweers en 
de Evertsen (beide nog in aanbouw).

B ELL  L IJN  G EST A R T

Zaterdag 2 september is Bell Lijn’s ge
heel geautomatiseerde containerdienst, 
van huis to t huis tussen het continent en 
het Verenigd Koninkrijk, van start gegaan. 
Het speciale containerschip Bell Venture, 
beladen met 80 containers, is ’s morgens 
van E uropoort naar M iddlesbrough ver
trokken. De plaatsen van bestemming van 
de containers zijn verscheidene Britse 
industrieën, verspreid over geheel Enge
land, die hun goederen op maandag 4 
septem ber hebben ontvangen.

In de aanvangsfase zal de Bell Venture 
tweemaal per week van Europoort naar 
M iddlesbrough varen. H aar zusterschip, 
de Bell Valiant, is reeds beschikbaar om 
het aantal afvaarten tot vijfmaal per week 
in beide richtingen uit te breiden zodra 
dat nodig is.

Bell Lijn's transportsysteem  is geba
seerd op algehele controle van elke fase 
van het goederenvervoer van verzender 
tot ontvanger. Dit wordt bereikt door het 
in één hand houden van vrachtwagens, 
terminals, grote geautomatiseerde Go- 
liath-kranen en schepen. De goederen 
worden getransporteerd in l.S.O. 20 X 8 
X 8 voet laadkisten. De gehele dienst

wordt beheerst door een IBM 360 com
puter, die in het hoofdkantoor van Bell 
Lijn in E uropoort staat opgesteld. Bell

Lijn N.V. is een lid van de George Bell 
Group of Shipping and Transport Com
panies.



NED ERLAND SE V E R E N IG IN G  V A N  T E C H N IC I  O P SC H E EP V A A R T G EB IED
V O O R L O P I G  P R O G R A M M A  V O O R  L E Z I N G E N ,  E X C U R S I E S  E N Z .  V O O R  HET N I E U W E  S E I Z O E N

25 ok tober 1967
te G roningen

26 ok tober 1967
te R otterdam

27 ok tober 1967
te A m sterdam

4 novem ber 1967

15 novem ber 1967
te G roningen

16 novem ber 1967
te R o tterdam

17 novem ber 1967
te A m sterdam

Inertgas-generatoren voor gebruik aan boord 
van schepen, door dipl.-ing. R. Sarnes, T ech 
nisch directeur van de F irm a J. F . M ahler 
te Esslingen (Duitsland).

Excursie afdeling Amsterdam met dames 
naar het Evoluon te Eindhoven.

De ontwikkeling van zelflossende cement- 
tankers, in Nederland, door ir. J. J. J. C rul, 
H oofd Studiebur., p rocuratiehouder E erste 
N ed. Cem ent Ind. (EN C I) N.V., M aastricht.

13 decem ber 1967
te G roningen

14 decem ber 1967
te R otterdam

15 decem ber 1967
te A m sterdam

1 februari 1968
te R otterdam

2 februari 1968
te A m sterdam

Stuurmachines, door ir. W . A. K oum ans en 
de heer N . B. Lansink, resp. hoofdingenieur 
en chef tekenkam er N .V . M achinefabriek 
S tork-Jaffa, U trecht.

Glijlagers, door dr. ing. J. K ohlm eyer, diirec- 
teu r van Braunschw eiger H üttenw erk  te 
B raunschw eig en H . G rosskurth , service 
ingenieur GlycO' concern.

Bovenstaand program m a zal steeds in „Schip en W erf” w orden h er
haald. W ijzigingen o f aanvullingen kunnen hierin  voorkom en. Boven
dien zal van elke vergadering o f andere bijeenkom st aan  leden en be
gunstigers een convocatie gezonden worden.

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

N o tu len  van de vergadering op 21 september 
1967 in  de Clubzaal, 3e verdieping van het 
G roothandelsgebouw , Stationsplein 45, (in
gang A )  te R otterdam

A anw ezig volgens de presentielijst: 6 be
stuursleden, 54  gewone leden, 5 juniorleden 
en 13 introducés.

A G E N D A :
1. O pening.

2. N otu len  van de vergadering dd. 1 juni 
1967 (zie „Schip en W erf” no. 15 van 
28 juli 1967, pagina 380).

3. H erdenk ing  overleden leden.

4. Ingekom en stukken.

5. K andidaatstelling  van de afdelingsverte- 
genw oordiger volgens art. 14 lid 2 der 
statuten.

6. K andidaatstelling  voor verdere leden van 
h e t hoofdbestuur volgens art. 14 lid 4 
d e r  statuten.

7. V o o rd rach t toegelicht m et lichtbeelden. 
O nderw erp: „D w arsscheepse tewater
latingen” door prof. ir. J. H . Kriete- 
m eijer, hoogleraar scheepsbouwkunde 
aan  de Technische H ogeschool Delft te 
D elft.

8. R ondvraag.

9. Sluiting.

V oorzitter: ir. G . Langelaar Gzn.

1. O m  20.10 u u r heet de voorzitter de aan
wezigen w elkom  en speciaal ons be
stuurslid  prof. ir. J. H . Krietemeijer, 
die een voordrach t zal houden als aan- 
gekondigd. H et feit dat er w eer in de 
C lubzaal w ord t vergaderd, verklaarde de 
voorzitter door te vertellen d a t in hoofd- 
bestuurs- en afdelingsbestuursvergadering 
„R o tte rd am ” besloten was d a t de Socië
te it nu  een Landelijke Sociëteit zou zijn 
onder beheer van de afdeling „Rotter
dam ” . H ierop  aansluitend zullen plannen,

die in  voorbereiding zijn  om deze zaal 
beter voor lezingen geschikt te  maken, 
geleidelijk w orden uitgevoerd. Als begin 
hiervan kon al op de betere kwaliteit van 
de stoelen gewezen w orden.

2. D aar uit de vergadering geen op- of 
aanm erkingen w erden gem aakt op de 
notulen van de vergadering van 1 juni 
1967 w erden  deze goedgekeurd.

3. De navolgende overleden leden:
Ant. Veder, op 30 augustus 1967 over

leden te  R otterdam  in de leeftijd 
van  52 jaar, president-com m is- 
saris en oud-directeur van de Oranje 
L ijn  (M aatschappij Zeetransport) 
N .V . te  R otterdam .

T. den Breejen van den Bout, op 11 juni 
1967 overleden te H eem stede in de 
leeftijd van 57 jaar, directeur van 
N .V . A annem ersbedrijf v.h. T. den 
Breejen van den Bout.

Ir. V . X . Heesen, op 28 juni 1967 
overleden in de leeftijd van 27 jaar, 
scheepsbouw kundig ingenieur.

J. A . de R ie, op 17 juli 1967 overleden 
te  A peldoorn  in  de leeftijd van 41 
jaar, algemeen procuratiehouder bij 
N .V . H andel M aatschappij Breg- 
m ann-Topgas en T echnicon te Bad- 
hoevedorp /  A peldoorn.

worden op verzoek van de voorzitter op 
de gebruikelijke wijze herdacht.

4. Er blijken geen ingekom en stukken te 
behandelen te  zijn.

5. Voor de aanvang van de vergadering 
zijn aan  alle stem gerechtigde leden stem 
biljetten ter hand  gesteld, waarop zij nu  
door de voorzitter w orden verzocht de 
ingevolge art. 14 lid 2 d er Statuten door 
het afdelingsbestuur voorgestelde heren 
als afdelingsvertegenw oordiger bij het 
hoofdbestuur ir. J. N. Jo u s tra e n  J. G . F. 
W arris op te  stellen in  de door het lid 
gekozen volgorde. Op verzoek van de 
voorzitter treden  de heren  prof. ir. J. W. 
Bonebakker en ir. J. P . C orver met de 
algemeen secretaris op als stembureau. 
E r blijken 42 geldige stem m en te zijn 
uitgebracht, w aarvan 33 de volgorde: 1. 
ir. J. N . Joustra  en 2. J. G . F. W arris en

9 de om gekeerde volgorde hebben. D e 
le  volgorde zal dus op de biljetten van 
de aanstaande hoofdbestuursverkiezing 
verschijnen.

6. T ijdens de telling der stem m en doet de 
voorzitter m ededeling van het besluit 
van  h e t afdelingsbestuur om , alhoewel 
voor alle zittende leden de zittingsperio
de verlopen is, de verkiezingen voor het 
afdelingsbestuur een jaa r u it te  stellen 
teneinde he t secretariaat n ie t te overbe
lasten.
D a a r  niem and u it de vergadering hier 
tegen is, w ordt dit voorstel doo r de voor
zitter als aangenom en verklaard.

D e voorzitter m aakt bekend d a t ingevolge 
art. 14 lid 4 der S tatuten d o o r het af
delingsbestuur in  alfabetische volgorde 
nog  de volgende heren  voor de hoofd
bestuursverkiezing zijn voorgedragen: 
ir. J. Fasse en J. Grollé.
D aa r ook hiertegen uit de vergadering 
geen bezw aren kenbaar wordten gem aakt, 
verk laart de voorzitter ook dit voorstel 
als aangenom en.

7. D e voorzitter geeft nu  het w oord aan 
prof. ir. J. H. K rietem eijer voor zijn 
voordrach t over de dw arsscheepse te 
w aterlatingen, welke hij begint m et te 
constateren  dat deze to t voor enige tijd 
geheel berustten op overleveringen en ge
voelsoverwegingen. E r w erd  zelfs wel 
eens van „Z w arte K unst” gesproken in 
som m ige gevallen. O ok is he t wel eens 
voorgekom en da t een gepensioneerde 
voor een tew aterlating van huis w erd ge
haa ld  om nog  eens te  adviseren. N a  deze 
geschiedkundige inleiding b lijk t dat aan 
de voordracht de wens ten  grondslag ligt 
om , nu er hoe langer hoe grotere en 
vooral zw aardere schepen w orden ge
bouw d, op w erven w aar geen andere m o
gelijkheid dan dw arsscheeps te  w ater 
la ten  bestaat, deze to c h  wel w etenschap
pelijk te benaderen. P rof. ir. K rietem eijer 
heeft toestem m ing gegeven deze voor
d rach t in zijn geheel in  „Schip en  W erf” 
op te  nem en en d it kan  dus w orden tege
m oet gezien.

Tijdens de discussie die na de voordracht 
volgde, stelde de heer A. P. Schat dat 
e r  aan  de dwarsscheepse tew aterlatingen 
van  de reddingsboten te w einig aandach t



zou w orden besteed en  daardoo r grote 
calam ite iten  voor zouden kom en en m en
senlevens verloren .zouden gaan. D it pun t 
w ordt heftig  bestreden (m et aanhaling 
van recen te voorbeelden) door de heer 
P . A. L. Blokzeyl. D oor p ro f. K riete- 
m eijer w ord t het als een  onderw erp voor 
afzonderlijke bespreking genoem d. Ir. 
Jo u s tra  v raag t w aaro m  het gevaarlijker 
is da t eerst h e t achterschip  te  w ater kom t 
bij een  niet evenw ijdig aan  de w alkant 
aflopen. H et antw oord van  prof. K riete- 
m eijer is d a t d it voorlopig  nog  een ge
voelskw estie is, m aar da t d it u i t  de nu 
gem aakte analyses n aa r  voren zal m oeten 
kom en.
D e heer Boot, die zelf dw arsscheeps te 
w ater laat, zegt da t ondanks de verspreide 
gedachte aan  zw arte  kunst, er toch  zeer 
w einig ongelukken gebeuren. H ij stelt, 
da t he t berekenen  van  h e t drukkings- 
pun t, vooral op een n ie t onderheide hel
ling, zeer m oeilijk is. H ij nodig t dan prof. 
K rietem eijer u it om  op 18 ok tober a.s. 
m et zijn  studenten  bij een  tew aterlating  
aanw ezig te willen zijn. D eze uitnodiging 
w ord t door p rof. K rietem eijer gaarne 
aanvaard .

8. A ls bij d e  „R ondvraag” n iem and iets 
heeft te zeggen, sluit de voorzitter na 
d an k  aan  de aanw ezigen en  een speciaal 
dankw oord  aan p ro f. K rietem eijer, om
23.00 u u r de vergadering.

AFDELING „G R O N IN G E N ”
Notulen van de Afdelingsvergadering op 
woensdag 27 september 1967 in één der zalen 
van Café-Rest. Riche te Groningen

A anw ezig 18 leden en introducés. V an 
he t bestuur zijn de heren  F. Sm it en  W. 
V uursteen  afwezig. V oorz itter is de heer ir. 
G. Sellm eyer.

D e voorzitter open t te 8.20 u u r de ver
gadering. Hij verw elkom t in  he t b ijzonder de 
heer J. C. G roenings van  Philips Bedrijfs- 
ap p a ra tu u r N ederland , groep L astechniek te 
U trech t, de spreker voor deze avond en de 
heer C. Bos, vertegenw oordiger van deze 
instantie voor G roningen.

N a  he t voorlezen van  de no tu len  der 
vorige vergadering geeft de voorzitter een 
overzich t van  de gang van  zaken  bij de sa
m enstelling van h e t nieuw e hoofdbestuur. 
Hij v raag t die aanw ezige leden of zij akkoord 
kunnen  gaan  m et de in  de convocatie ver
m elde voo rd rach t van  tw ee leden voor de 
functie  van  afdelingsvertegenw oordiger, resp. 
d e  heren  G . Sellm eyer en W . V uursteen. Als 
er geen bezw aren n aa r voren  w orden ge
b rach t, noch  tegenkand idaten  w orden  ge
steld, verk laart hij de voord rach t voor aan
genom en. V ervolgens deelt hij m ee dat door 
een m isverstand op d e  convocatie geen m el
ding is gem aakt van  de v o o rd rach t voor leden 
van he t hoo fdbestuur volgens art. 14 lid 4 
der S tatu ten . H e t afdelingsbestuur stelt h ier
voor de heer G. S m ith  kand idaa t. T eneinde 
de aanw ezigen de gelegenheid te geven h ier
over van  gedachten te w isselen zal er aan  
het e ind  van  de vergadering op te rug  geko
m en w orden.

H iern a  krijg t de heer G roenings h e t w oord. 
D eze geeft in het k o r t een overz ich t van de 
ontw ikkeling van h e t gasbooglassen. A an  de 
h and  van  een serie dia’s w orden vervolgens 
de m ogelijkheden in  de scheepsbouw  ge

toond. H iern a  bespreekt hij uitvoerig de 
voor- en nadelen  van deze lasm ethode. De 
getalw aarden die daarbij genoem d w orden 
zijn bijzonder interessant voor de prijsbe
w uste toehoorders. U it de h ierna getoonde 
kleurenfilm  van H obart Inc. blijkt welk een 
u itgebreid  toepassingsgebied deze lasm ethode 
nu reeds heeft. V an  de gelegenheid vragen 
te stellen w ord t gebruik gem aakt door de 
heren  V erhek, D e G root, Lussenburg, Lau- 
w erse en J. C rem er. D e  voorzitter dankt 
spreker voor de lezing en verk laart in  het 
b ijzonder getroffen te  zijn door de onpartij
digheid en  onbevooroordeeldheid w aarm ee 
hij h e t onderw erp heeft behandeld en  de 
wijze w aarop  hij dat om vangrijke onderwerp 
gecom prim eerd heeft to t één avond zonder 
de duidelijkheid te k o rt te  doen.

T erugkom end op de kandidaatstelling voor 
een lid van h e t hoofdbestuur vraag t de voor
z itte r com m entaar van d e  aanwezigen. Als 
n iem and  het w oord verlangt verk laart hij 
de voo rd rach t voor aangenom en. N a  een 
m ededeling over de volgende vergadering, 
over de kom ende discussie, over instrum en
ta tie  te  U trech t op 13 oktober 1967 en  de 
rondvraag , w aarop door de heer Lussenburg 
een suggestie w ordt gedaan over het com 
bineren  van contributiebetaling en verkie
zing van bestuursleden, sluit de voorzitter te 
ru im  11.00 u u r de vergadering.

N IE U W S B E R IC H T E N
PERSONALIA 
A . M . Versluys t

Op 30 septem ber 1967 overleed in  de 
leeftijd  van 77 jaa r de heer A. M . Versluys, 
oud-d irecteur en oud-com m issaris van de 
A m sterdam sohe D roogdok M aatschappij 
N .V . te A m sterdam .

Ir. A . van der Toorn directeur Technische 
en Nautische Zaken bij de Koninklijke 
Nederlandsche Reedersvereeniging te 
’s-Gravenhage

In  verband m et de snelle ontw ikkelingen 
in  de scheepvaart, w aaruit steeds m eer in
gew ikkelde vraagstukken op technisch en 
nautisch  gebied voortvloeien, hetgeen in toe
nem ende m ate noodzaakt to t bestudering, co
örd inatie  en overleg op nationaal en in terna
tionaal niveau is, naast m r. H. R . H oekstra, 
d irec teu r van  de K oninklijke N ederlandsche 
R eedersvereeniging, m et ingang van 1 okto
ber 1967 ir. A. van der T oom , thans adjunct- 
d irec teu r van  de K oninklijke N ederlandsche 
S toom boot-M aatschappij N .V . te A m ster
dam , benoem d to t directeur Technische en 
N au tische Z aken  der K N R V . Ir. V an  der 
T o o rn  h eeft m et ingang van genoem de datum  
zijn functie  bij de K N SM  neergelegd, doch 
zal blijven optreden als directeur van Sea 
T ran sp o rt Engineering N .V . te  A m sterdam .

Bruinhof Beheermaatschappij N .V ., 
Rotterdam

M et ingang van 1 septem ber 1967 heeft 
bovenstaande N .V . de alleenvertegenwoor
diging op zich genom en van K vaerner Brug 
(D eutschland) G m bH  te Brem en voor de 
verkoop van zelfbewegende scheepsluiken.

N a a r  aanleiding hiervan is een pam flet in 
de D uitse en Engelse taal besch ikbaar over 
h e t systeem  T rans-R oto, terw ijl bovendien 
nog de system en T rans-Folding en Trans- 
Rolling geleverd worden.

J. V erm aas’ Scheepvaart B edrijf N .V ., 
R otterdam

M et ingang van 30 septem ber 1967 is de 
heer J. Vermaas afgetreden als directeur 
van bovenstaande N .V . en is gelijktijdig be
noem d to t gedelegeerd commissaris.

Amsterdamsche Droogdok Maatschappij 
N.V ., Amsterdam, 90 jaar

U it he t personeelsorgaan van de A .D .M . 
zagen wij dat in septem ber deze N .V . 90 
jaar gew orden is.

Duidelijk w ordt n aa r voren gebracht dat 
deze 90-jarige nog  springlevend is en vol 
nieuwe plannen opgaat naar de 100.

Aanvullende Regels van Bureau Veritas 
voor de houw van zeer grote tankers

In  de aanvulling N o. 1 op he t Reglement 
1967 van  Bureau V eritas voor de bouw  van 
zeeschepen zijn thans uitgegeven de voor
schriften voor de bouw  van tankschepen m et 
een lengte van 220 m eter to t 400 meter. In  
deze voorschriften w ordt aangegeven, op 
welke wijze bij een  gegeven beladingstoe- 
stand he t totaal m axim um  buigend m om ent 
voor een dergelijk schip in  zeegang wordt 
berekend. Op basis van d it totaal buigend 
m om ent in zeegang, alsm ede van  het m axi
m um  hogging of sagging m om ent voor het 
schip in  de haven, geven de aanvullingen op 
de bovengenoem de voorschriften de daarbij 
behorende w eerstandsm om enten van de 
grootspantdoorsnede van h e t schip.

D oor de publikatie van deze voorschriften 
is door Bureau V eritas voorzien in de be
hoefte om trent sterk tecriteria voor grote 
tankers met een lengte boven de 220 meter.

N.V. Manotherm, Rotterdam

N .V . M anotherm , fabriek  van M eetin
strum enten en R egelappara tuur te Rotter
dam, heeft tw ee agentschappen verwor
ven, n.i. de bekende H elw eg M ikkeisen 
& Co, te  K openhagen, voor elektrische weer- 
standtem peratuurm eters voor vriesinstalla- 
ties en van Richardsons & W estgarth  (Instru- 
m entation & Controls) Ltd. voor autom ati
sche brug-contro le-apparatuur en data  log
gers voor hoofd- en  hulpm otoren.

Vereniging voor Oppervlaktetechnieken van 
Metalen, Utrecht

D e Vereniging voor O ppervlaktetechnie
ken van M etalen te U tredht, O udegracht 150, 
tel. 0 3 0 —  17349, stuu rt op aanvraag he t 
boekje om trent de onder h aa r auspiciën te 
houden technische cursussen in  1967/1968.

Lloyd’s Register o f  Shipping celebrates 
100 years in Antwerp
Decorations for mr. A. C. Grover and senior 
staff in Antwerp

A t a reception held in A ntw erp on 3rd 
October 1967 to celebrate th e  hundredth 
anniversary of th e  opening of the Lloyd’s 
Register of Shipping office there, is was 
announced that H .M . K ing Boudain had 
conferred on m r. A. C. G rover, C hair
man of the Society, the honour of Com- 
m andeur in de O rde van Leopold II. The 
decoration was presented to mr. G rover 
by the Belgian M inister o f Education, m r. 
Grootjans.



M ore than. 450 guests, representing the 
Society 's clients, G overnm ent departm ents 
and professional and technical organisations, 
attended the celebration at the Century H o
tel, w here m r. G rootjans also installed nir. 
R . Lascelles, O .B.E., principal surveyor fo r 
Belgium , as O fficier in de Leopoldsorde, 
and m r. G . A . V alckeneers, senior engineer 
surveyor fo r  Belgium, as O fficier in de 
K roonorde.

T h e  first surveyor resident in A ntw erp 
was appointed  in 1867. T here are now six
teen surveyors a t A ntw erp, many of them  
being Belgian nationals, and Belgium is re
presented on  the Society’s Technical C om 
m ittee by m r. G. D ufour.

M r. R obert Lascelles, O.B.E., principal 
surveyor fo r  Belgium, is to  retire from  
L loyd's Register of Shipping on 31st D ecem 
ber. H e  will be succeeded by mr. G. A. V al
ckeneers, C. Eng., now  senior engineer sur
veyor fo r Belgium.

In  Noorwegen gereed gekomen schip voor 
olieboringen

E en  overnam e-cerem onie is gehouden 
aan  boord  van de D rillship, een om ge
bouw d fabrieksschip voor de walvisvangst 
van 23.250 ton  dw. in het afbouw dok van de 
A kers M ek. V erksted nyland Verksted Vest 
in de haven v an  Oslo. In  zijn nieuwe rol zal 
de vroegere A ntarctische walvisvaarder 
T horshoevdi aanvangen m et boren onder 
de Britse vlag in  de N oordzee voor D rill 
Sea Associates, een m aatschappij, w aarin 
tw ee A m erikaanse concerns en de N oorse 
A /S  A kers D rilling C om pany samenwerken. 
H et is het grootste boorschip van de wereld.

D e volgende opdrach t aan  de scheepswerf 
van A kers op d it nieuwe gebied is de om 
bouw  van een tanker van 35.000 ton  dw., die 
aan de N aess-groep in  N ew  Y ork behoort, 
voor olieboringen. E r zal een speciaal ont
w orpen  autom atisch  positie-regelend sys
teem  gebruikt w orden om  het boorschip op 
zee op de p laats te houden, w aardoor dus 
het gebruik van ankers overbodig w ordt. 
H et boren  zal geschieden door een schacht 
in  de bodem  van het schip.

Bestelling van tankers van 220.000 ton 
bij een Noorse werf

D e N oorse scheepswerf Stord V erft in 
W est-N oorw egen zal twee tankers van
220.000 ton bouw en voor de N oorse scheeps- 
vaartm aatschappij H ilm ar Reksten te  Bergen. 
S tord  V erft is lid van de A kers M ek. V erk
sted scheepsbouw groep en heeft reeds ge
ru im e tijd grote scheepscasco’s gebouwd voor 
verdere afw erking bij de N yland V est 
scheepsw erf in Oslo. D eze keer zal de 
S tord-w erf ech ter zelf de schepen afbouw en 
voor aflevering respectievelijk in het m idden 
en he t eind van 1969. D e voortstuw ingsm a- 
chines van beide schepen zullen bestaan uit 
K vaerner-G enera l E lectric turbines, die
30.000 spk zullen ontw ikkelen. D e contrac
tuele snelheid van de twee schepen is 16,4 
knoop.

Twee tewaterlatingen voor Israël
Bij N y lands V erksted  V est in Oslo, een lid  

van d e  scheepsbouwgroep van  Akers, is het 
shelterdeckschip Sabracore te  w ater gela
ten, v o o r het vervoer van fruit, in aanbouw  
voor d e  M aritim e F ru it C arriers Co. Ltd. in 
H aifa . H et heeft een ladingcapaciteit van 
12.200 m 3. D e aflevering zal in decem ber

a.s. plaats vinden. D e voortstuw ing zal ge
schieden door een  Akers-B. & W.-dieselmo- 
tor van 10.500 ipk. D e Sabracore is het 
eerste schip uit een serie van vier.

In  Bergen heeft Bergens M ekaniske Verk- 
steder het derde schip te w ater gelaten van 
een serie van drie lijnvrachtschepen van 6.200 
ton voor dezelfde reders.

Bond voor Materialenkennis, ’s-Gravenhage
Niet-destructief onderzoek van gegoten 
produkten

In  sam enw erking m e t de N ederlandse 
Vereniging van G ieterij-technici organiseert 
de Studiekern N iet-destructief O nderzoek 
van de Bond voo r M aterialenkennis op don
derdag 2 novem ber a.s. een bijeenkom st 
waarop niet-destructief onderzoek van gego
ten produkten zal w orden besproken.

Plaats van sam enkom st: H otel E rica  te 
Berg en D al bij N ijm egen.

Aanvang: 10.00 uur.

H et p rog ram m a verm eldt de volgende 
voordrachten:

Ir. J. K oning (N.V. C. D ikkers en Co.): 
„N iet-destructief onderzoek van  non-ferro 
gietlegeringen”.

S. Ratsm a (N .V . K on. D em ka Staalfabrie
ken): „H et niet-destructief onderzoek in de 
staalgieterij” .

Discussie-inleider na deze eerste twee le
zingen: de heer A . A. R oothaan, Bronswerk- 
F ijenoord N .V .

J. A. de R aad  (Röntgen Technische 
D ienst N .V .): „N D O  als m iddel voor kw ali
teitsverbetering van  gietijzer”.

G. H. B annink  (Kon. M achinefabriek 
G ebr. Stork & C o. N .V .): „N iet-destructieve 
metingen aan  gietijzer te r  controle van  struc
tu u r  en treksterk te” .

N adere inlichtingen verstrekt gaarne het 
bureau van de B ond voor M aterialenkennis, 
S tadhouderslaan 28, 's-Gravenhage. Tel. 
070 —  394930.

Colloquium over filters in  hydraulische 
systemen

D insdag 28 novem ber 1967 zal aan de 
Technische H ogeschool te  E indhoven een 
colloquium w orden gehouden over filters in 
hydraulische system en. Bekende filterdes- 
kundigen zullen aan  een discussie over actu
ele filter-problem en deelnemen.

Degenen die d it colloquium  bij willen w o
nen, worden verzocht een schriftelijke aan
melding te rich ten  aan: Sectie voor A andrijf- 
techniek, prof. dr. ir. W. M. J. Schlösser, 
Technische H ogeschool te Eindhoven. D e 
deelnem erskosten bedragen ƒ 20,— . D it 
bedrag kan w orden  overgem aakt op girore
kening 107 63 26 van  d e  Technische H oge
school te E indhoven, m et de vermelding 
„Colloquium  F ilte rs” .

Plaats: A ud ito rium  T .H .E. Aanvang:
10.00 uur.

Technische H ogeschool Delft

Geslaagd voor het doctoraal examen voor 
scheepsbouwkundig ingenieur

H. W. Rijksen, Vreeswijk; F . W. van de 
Stadt, Rijswijk; J. F . Tjalm a, D oetinchem ; 
M. J. van der W al, IJsselm onde.

Instituut voor Scheepvaart en Luchtvaart, 
Rotterdam

In  septem ber 1967 bedroeg het aantal be
zoekers aan het museum 2019 en aan  de bi
bliotheek 394. V oorts w erden e r  1127 boe
ken uitgeleend en 295 inlichtingen verstrekt.

The Society of Naval Architects and 
Marine Engineers, N ew  York

T he Society of N aval A rchitects and M a
rine  Engineers zal op 15, 16, 17 en 18 no 
vem ber 1967 in The N ew  Y ork  H ilton  h aa r  
75ste jaarvergadering gehouden.

Belangstellenden kunnen  inlichtingen v er
krijgen bij mr. John  R. Balckeby, C hairm an 
P ublic  Relations Com m ittee, SN A M E , c . / o. 
A m erican B ureau o f  Shipping, 45 Broad 
Street, N ew  Y ork, N ew  Y ork  10004, U .S.A .

American Bureau of Shipping
G edurende d e  halfjaarlijkse bijeenkom st 

van de R aad  van  B estuur m aakte de voorzit
ter, de heer A ndrew  Neilson, bekend da t op 
30 jun i 1967 onder A m erican B ureau  classi
ficatie 303 schepen boven 1000 to n  bru to  
m et in to taal 7.888.000 ton  b ru to  in  aan 
bouw  w aren. H ieronder zijn 6 tankers van
276.000 ton, welke in Jap an  w orden ge
bouw d.

In  jun i 1966 waren in aanbouw  onder 
A m erican  B ureau classificatie 221 schepen 
m et een totale tonnage van 5.476.000 ton, 
hetgeen dus een vooruitgang betekende van 
82 schepen en 2.412.000 ton.

7th Symposium on N aval Hydrodynamics
B ovenstaand sym posium  zal gehouden 

w orden van 25 to t 30 augustus 1968 in het 
Cavalieri H ilton  H otel te  Rom e.

H et w ordt gem eenschappelijk opgezet 
door M arina  M ilitare Italiana, O ffice of N a 
val Research, U nited States N avy, en Isti- 
tu to  N azionale per S tudi e E sperienze di 
A rch ite ttu ra  N avale.

D e te  behandelen onderw erpen zullen 
zijn: U nsteady propeller forces; F undam en- 
ta l H ydrodynam ics en  U nconventional p ro- 
pulsion.

Belangstellenden voor deelnam e aan  de 
discussies, voor inschrijving en voor hotel
reservering kunnen zich w enden to t 7 th  Sym 
posium  on N aval H ydrodynam ics, c ./o . M i- 
nistero D ifesa, C om itato p e r  I P rogetti D elle 
N avi, P iazza della M arina  —  00100 Rom a, 
Italy.

Philips’ radar voor nieuwe haven 
van Antwerpen

D e M B L E  te  Brussel heeft in  nauw e sa
m enw erking m et N .V . Philips’ T elecom m u
nicatie Industrie van het Belgische Zeew e
zen  de opdrach t gekregen een havenradar- 
installatie te  leveren voor het nieuw e h a 
vencom plex van A ntw erpen. D e installatie 
zal bestaan  uit de bekende 3 cm  P hilips’ 
hav en rad ar en zal w orden geplaatst bij Z and 
vliet, alw aar de toekom stige grootste sluis 
te r  w ereld de verbinding van  de nieuw e 
havens van  A ntw erpen m et he t N oordelijk  
gedeelte van de Schelde vorm t. M en  over
w eegt in de naaste toekom st m eerdere 
soortgelijke radarstations langs de Schelde 
en W esterschelde aan  te leggen, zodat een 
com plete radar-keten  naar zee ontstaat. 
A ntw erpen voegt zich hierm ede bij de rij 
van  drukke zeehavens op het E uropese vas
teland, die met Philips rad a rap p ara tu u r de 
veiligheid en continuïteit op h u n  w aterw e
gen n aa r  zee onder alle mogelijke om stan
digheden bevorderen.



N ieuw e geheel getransistoriseerde 
draagbare marifoon

In nauw e sam enw erking m et de Rijks
en G em eenteloodsdiensten van het gebied 
N ieuw e W ate rw eg /R o tterdam se havens is 
doo r de inm iddels to t het Philips concern 
toegetreden N .V . van der Heem  een nieuwe 
com pacte 20-kanaals zen d /o n tv an g er ont
w ikkeld, voor gebruik op in ternationale m a
ritiem e frequenties (160 M H z-band). Deze 
verdere ontw ikkeling van de m arifoons (zeer 
vaak  loodsen-portofoons genoem d) is ken
nelijk he t gevolg van de groeiende behoefte 
aan  „korte -afs tand  com m unicatie” in  en bij 
zee- en rivierhavens.

H e t nieuw e apparaat, d a t is geregistreerd 
als het type PLT, is geheel w aterd ich t en 
w ord t gevoed door een 10-tal 12,5 V b a t
terijen , die zijn ondergebrach t in een aparte, 
aan  de ze n d /o n tv an g er vastgeklem de hou
der. Tegelijk m et enige speciale accessoires 
voor specifiek m aritiem e toepassingen was 
het ap p a raa t op de F ira to  te  bezichtigen.

Nescos-Groep-werven kunnen schepen tot 
16 meter breedte bouwen

D e G ron inger w erven zijn er van over
tuigd, dat de regering b innen afzienbare tijd 
de verbred ing  van de kunstw erken in het 
W inschoterdiep  to t 16 m eter doorvaartw ijdte 
zal aankondigen. D eze doorvaartw ijd te is 
th an s 12 m eter. In  he t kad e r van  d e  verbe
tering  van de in frastructuu r in de provincie 
G ron ingen  w ordt dan niet alleen de zo nood
zakelijke goede aanslu iting  aan  het inm iddels 
verbrede E em skanaal (thans 16 m eter doo r
vaartw ijdte) verkregen, m a ar zal er ook voor 
de vele w erven langs he t W inschoterdiep 
een aanm erkelijk  gunstiger m arktpositie ont
staan.

Ruw geschat zal deze verbreding in vier a 
v ijf ja a r  gereed kunnen  zijn gerekend vanaf 
het m om ent, dat de regering de benodigde 
gelden te r beschikking stelt.

E en verplaatsing  van  de w erven langs het 
W inschoterdiep  n aa r he t verbrede E em ska
naal stuit op onoverkom enlijke m oeilijkheden 
en bedraagt in elk geval een veelvoud van de 
kosten  die nodig zijn om h e t W inschoterdiep 
op  een doorvaartw ijd te van 16 m eter te b ren 
gen.

D e thans vooral in W est-E uropa heersen
de slechte v rach tenm ark t in de kustvaart, het 
nog steeds uitblijven van belastingfacilitei- 
ten in de vorm  van o.a. herinvoering van de 
investeringsaftrek  en vervroegde afschrijving, 
de in bew erking zijnde wijziging van  het 
Schepenbesluit, alsm ede een aantal andere 
factoren , hebben to t gevolg dat de G ron in 
ger coasterw erven nauwelijks nog opdrachten  
voor de bouw van het traditionele kustvaar
tuig kunnen  boeken. Enige werven zijn dan 
ook helaas noodgedw ongen reeds to t w erk
tijdverkorting  m oeten overgaan.

D e N .V . Scheepsbouw com binatie ,,N es
cos”, gevestigd te G roningen, heeft een tij
delijke oplossing gezocht en gevonden om  de 
periode, die nodig is voor de verbreding van 
het W inschoterdiep, te kunnen overbruggen. 
De to t deze com binatie behorende werven 
t.w . Bodewes’ Scheepsw erven N .V . te M ar- 
tenshoek, Scheepsw erven G ebr. van D iepen 
N .V . te W aterhuizen, N .V . Scheepsw erf G ebr. 
Sander te Delfzijl, E. J. Smit & Z oon’s 
Scheepsw erven N.V. te W esterbroek en de

N .V . Scheepsw erf G ebr. Suurmeijer te Fox- 
hol, kunnen  nu  al m et een geringe investering 
schepen bouw en to t een breedte van 16 m e
ter, d och  de doorvaartw ijdte door het W in
schoterdiep laa t de aflevering van schepen 
breder dan 12 m eter nog niet toe. Een uitzon
dering vorm t de N .V . Scheepswerf Gebr. 
Sander te  Delfzijl, die al wel schepen to t 16 
m eter breedte zou kunnen afleveren, m aar 
d it is een gem engd bedrijf w aar overigens 
het accent op de scheepsreparatie is gelegd, 
hoewel er ook geregeld nieuwbouw plaats 
vindt. Deze ondernem ing beschikt over een 
zeer ru im  nieuw bouw -terrein, dat door het 
gem engde karak ter der w erf tot dusver nog 
niet geheel kon w orden benut. H et ligt ech
ter in de bedoeling van de directie om deze 
nieuw bouw -afdeling in de naaste toekom st tot 
verdere ontw ikkeling te  brengen. Zo lang 
deze p lannen evenwel nog niet volledig ver
w ezenlijkt kunnen  w orden zullen alle to t de 
Nescos-groep behorende werven in zeer nau
we onderlinge sam enwerking, dit nieuw- 
bouw terrein tijdelijk kunnen benutten om de 
aan hun  te verstrekken opdrachten voor de 
bouw  van schepen m et een breedte tussen 12 
en 16 m eter te  kunnen uitvoeren.

D e voorbew erking zal in het eigen bedrijf 
plaatsvinden en de verdere bouw en afbouw 
te Delfzijl.

D e N .V . N escos zal voor de overbrug- 
gingsperiode tijdelijke voorzieningen treffen 
om per jaar de bouw  van 5 a 6 vrachtschepen 
van ca. 3 .000 to t 5 .000 ton te kunnen verwe
zenlijken, terw ijl ook rekening zal w orden ge
houden m et de bouw  van alle andere soorten 
vaartuigen m e t een breedte tussen 12 en 16 
m eter.

Z o d ra  de verbreding van de doorvaart
w ijdte door het W inschoterdiep is vol
tooid, zal elke ondernem ing op het eigen 
w erfterrein bedoelde schepen kunnen bou
wen en zal er dus ook  aanm erkelijk meer 
geproduceerd  kunnen worden.

N ieuw e opdrachten

Sm it-Lloyd N .V . heeft samen m et de K o
ninklijke Java-C hina-Paketvaart Lijnen N.V. 
(Royal In terocean  Lines) een dochterm aat
schappij opgerich t te M elbourne (Australië). 
D e nieuw e m aatschappij zal onder de naam  
Sm it-Lloyd (A ustralia) Pty. Ltd. diensten 
verlenen aan de olieindustrie in Australië.

H aa r d irectie w ord t gevormd door de heer 
R. W . Scheffer, d irecteur van Smit-Lloyd 
N .V ., R o tterdam  en de heer P. A. de Loos, 
vertegenw oordiger voor Australië en Nieuw- 
Zeeland van de Royal Interocean Lines in 
Sydney.

D e vloot van Smit-Lloyd N .V . —  in 1964 
opgericht door L. Sm it & C o’s Internationale 
Sleepdienst en K oninklijke Rotterdam sche 
Lloyd N .V . (in mei 1966 trad N .V . Stoom 
vaart M aatschappij „N ederland” als derde 
partne r toe) —  bestaat thans u it 13 bevoor
radingsschepen en een bem anningsvaartuig.

Behalve in de N oordzee (langs de oost
kust van Engeland en ter hoogte van Stavan- 
ger, N oorw egen), de N oord  Atlantische Oce
aan (bij N ew foundland), de M iddellandse Zee 
(bij Lybië) en de Perzische Golf, zijn drie 
bevoorradingsschepen reeds geruim e tijd 
werkzaam  in A ustralische wateren. Zij zijn 
gecharterd  door de Shell Development 
(Austr.) Pty. Ltd. en Esso S tandard Oil 
(Austr.) Ltd.

De gunstige en snelle ontw ikkeling in het 
boren naar gas en olie in A ustralische w ate
ren hebben geleid to t de oprichting  van de 
Smit-Lloyd vestiging in het vijfde werelddeel.

Smit-Lloyd (Australia) Pty. Ltd. heeft via 
het M inistry for Shipping and T ranspo rt in 
Australië opdrach t gegeven to t de bouw  van 
een bevoorradingsschip. De nieuwe eenheid, 
Sm it-L loyd 31, zal w orden gebouwd door de 
Adelaide Ship C onstruction  Pty. Ltd. te  Bir- 
kenhead (Zuid-Australië). H et is n ie t uitge
sloten dat binnen afzienbare tijd  m eer bouw 
opdrachten zullen volgen.

De Sm it-L loyd 31, die in juli 1968 zal 
worden opgeleverd, w ordt een zusterschip 
van de reeds in de vaart zijnde bevoorradings
schepen van Smit-Lloyd N .V . D eze schepen 
—  bijna 60 m eter lang en ru im  11 m eter 
breed —  hebben een m achineverm ogen van 
3000 pk bij 300 om wentelingen per m inuut.

Zij mogen worden beschouw d als de 
grootste en sterkste schepen in hun  soort 
ter wereld.

D e twee verstelbare schroeven geven sa
men met de 250 pk boegschroef de schepen 
en uitzonderlijke w endbaarheid. D e dienst
snelheid bedraagt 13 knopen.

H et laadvermogen op het achterdek (32 x 
8,89 meter) bedraagt 400 ton, terw ijl 300 ton 
olie en 400 ton w ater in de tanks kunnen 
worden vervoerd.

V oor het vervoer van cem ent en bariet 
zijn onderdeks verticale H alliburtontanks 
met een totale capaciteit van 120 ton  aange
bracht.

H et lossen van w ater en olie langszij van 
de olieboorinstallaties geschiedt door middel 
van sterke pom pinstallaties die grote opvoer- 
hoogten kunnen bereiken. H e t lossen van 
cement geschiedt m et lagedruk com presso
ren van hoge capaciteit, w aardoor de cem ent 
via slangen naar het booreiland w ordt gebla
zen.

M otoren, boegpropeller, lieren en anker- 
winches zijn alle van de brug a f  te bedienen. 
Behalve m oderne navigatiem iddelen, zoals 
radar, Decca, girokom pas en autom atische 
stuurinrichting, zijn de schepen voorzien van 
een uitgebreid beveiligingssysteem.

De bevoorradingsschepen van  Smit-Lloyd 
zijn eveneens u itgerust voor het assisteren bij 
het verplaatsen van boorinstallaties bij ver
andering van locatie.

D e N ederlandsche D ok- en Scheepsbouw 
M aatschappij te A m sterdam  heeft van de be
kende Deense rederij A. P. M 0ller te K open
hagen opdracht gekregen voor de bouw  van 
een 210.000 tons tanker. H et zal een zuster
schip worden van d e  thans op de helling 
staande Shelltanker M elania. M et deze nieu
we opdracht heeft de N .D .S.M . nu een serie 
van 4 van deze m am m oettankers in opdracht. 
In totaal beloopt de orderportefeuille van de 
N .D.S.M . bijna één m iljoen ton.

De schepen hebben een grootste lengte 
van ruim 325 m., een breedte van 47,17 m., 
en een diepgang van 19 m. E en A tlantique- 
Stahl-Laval-turbine-installatie van 28.000 
apk. zal zorgen voor een proeftochtsnelheid 
van 15,4 zeemijlen per uur. H et nieuwe schip, 
dat bouw num m er 539 zal dragen, m oet in 
het 2e kwartaal van 1969 w orden opgele
verd.



T IJD SC H R IFTEN REVU E
Uittreksels van enige belangrijke artikelen uit buitenlandse tijdschriften, zoals deze w orden verwerkt in de kaart- 

zendingen, welke het N ationaal Technisch Instituu t voor Scheepvaart en L uchtvaart m aandelijks aan de daarop  ge- 
abonneerden doet toekomen. D e aanwinsten der bibliotheek op nautisch, resp. technisch gebied w orden eveneens, 
op kaarten vermeld, aan  bovengenoem de abonnees toegezonden. N iet-abonnees kunnen zich afzonderlijk op deze aan 
winstenlijst abonneren. Inlichtingen worden gaarne verstrekt door de directie van het Instituut, Burg. s’J acobplein 10. 
R otterdam  (tel. 13 20 40).

Analysis o f the modified Strip Theory for the Calculation of Ships 
M otions and Wave bendings Moments”, prof. ir. J. Gerritsm a.

H e t onderzoek van scheepsbewegingen is de laatste jaren  sterk 
gerich t op de verticale bewegingen, daar stam pen en dom pen nl. van 
groo t belang zijn voor de prestaties van het schip op zee. R eken
m ethoden  zijn ontw ikkeld om een redelijk nauwkeurige voorspelling 
van h e t gedrag in zeegang te verkrijgen. H et driedim ensionale 
hydrodynam ische probleem  is moeilijk hanteerbaar. D ientengevolge 
is thans een m ethode ontwikkeld, die berust op een integratie van 
eenvoudiger oplossingen van twee dimensionale dwarsdoorsneden. G e
durende een aantal ja ren  is m et redelijk succes de algemeen bekende 
strip theorie  m et diverse modificaties toegepast. In  dit rappo rt w ordt 
een grondig  doorgevoerde analyse m et een gewijzigde strip-theorie 
besproken, die goede resultaten blijkt op te leveren.

(R apport N o . 96 S, Scheepsstudiecentrum TNO, juni 1967).

„Ships, R opes and Fenders”, W. A. Price, D. E. Newm an, R. W. 
T om linson  en A. Bakheet.

In  deze verhandeling w orden de resultaten beschreven van een 
onderzoek door het H ydraulics Research Station te W allingford (Eng.) 
naa r de krach ten  en effecten op m eertrossen en fenders, die door 
onregelm atige bewegingen van gem eerde schepen worden opgewekt. 
De bewegingen, die hierbij optreden, zijn in grafische vorm  uitge
zet. D etails w orden verstrekt betreffende bewegingen van een 
schip, dat op boeien is afgem eerd en waarbij de golven dwars in
kom en, w aarna de trosstijfheid onder verschillende m eerhoeken aan 
een bespreking w ordt onderw orpen. D aar vele havens direct aan de 
kust zijn gelegen vorm en de stampbewegingen in de haven ook een 
fac to r, die niet verw aarloosd kan worden. G eëxperim enteerd werd 
m et 3,5 duim s staaldraad- en 8 duims nylon-trossen.

(T h e  D o ek  and H arbour A uthority, juni 1967, blz. 34-39, 3 fo to ’s, 
7 graf., 4  fig.).

„Marine Bearings”, A. Rose
In  zijn bijdrage betoogt de auteur, dat betrouwbaarheid de alles 

overheersende factor is bij het ontw erpen van lagers aan boord van 
schepen en dat als gevolg daarvan de ontwerpers de neiging hebben 
aan de conservatieve kan t te  blijven. Berekeningsmethoden, die in  de 
prak tijk  bewezen hebben doelm atig te zijn, worden gegeven voor de 
oliefilm dikte en het verlies aan verm ogen bij gebruik van  vloeibare 
film -lagers. Besproken worden het basis-ontwerp voor glijlagers, 
stuw blokken, schroefaslagers, rollagers, turbine-stuwblokken en lagers 
van hulpw erktuigen. Een beschouwing w ordt gewijd aan het m eest 
geschikte m ateriaal en de constructie, vermoeidheidsverschijnselen, 
enz., alsmede aan het effect, da t de plaats van de lagers en de 
opstelling van de funderingen kan  uitoefenen op de belasting en het 
op treden  van  trillingen. Typische lagerdefecten worden beschreven 
en opgaven verstrekt van potentieel gevaarlijke m aterialen en olie- 
com binaties voor turbinelagers. In  de slotconclusie w ordt vermeld, 
dat h e t toepassen van  plastic voor lagerm ateriaal in de naaste toe
kom st het grootste effect zal hebben bij nieuwe ontwerpen.

(Transactions o f the Institute o f M arine Engmeers, juli 1967, blz. 
233-268, 40 fig. en graf.).

„Pontonleicliter zur Beförderung von Containern, Schwer- und 
Sperrgütern”, J. Pfennigstorf.

In  verband m et het toenem ende containertransport p e r zeeschip 
betoogt de au teur dat het binnenlands vervoer te water hierm ede 
rekening dient te houden, wil het op de duur niet de zw akke scha
kel w orden in  de container-keten. Verm eld worden de activiteiten 
van de H am burgse havenautoriteiten om dit containerverkeer to t 
zich te  trekken, t.w. het laten ontw erpen en bouwen van grote lich
ters, die de containers op het bovendek kunnen vervoeren en m et 
behulp  van duw boten n aa r de plaats van bestemming w orden ge
brach t. D e lichters kunnen ook worden aangewend voor vervoer van 
zeer zware colli. Teneinde berekend te zijn op alle soorten m aten 
van containers werd een lichter ontworpen m et afm etingen van 
35 X 11 X 1,7 X  1 m > een ledig gewicht van 120 ton en een draag
verm ogen van  250 ton. V an deze lichteruitvoering w ordt een u it
voerige beschrijving gegeven, waarbij de stabiliteit in beladen toe
stand  ook te r sprake komt.

(Hansa, april 1967, Sonderheft, blz. 611-612, 1 foto).

„Back-to-front Landing Craft, a new Conception to meet modern 
Commercial Requirements”

H et landingsvaartuig, dat tijdens de tweede w ereldoorlog w erd 
ontw ikkeld, wordt thans in diverse uitvoeringen voor com m erciële 
doeleinden met succes gebruikt. In  dit artikel w orden enige ontw er
pen besproken, die de laadklep aan  de achterzijde hebben, zodat het 
schip achterste voren m oet w orden „gebeacht” . De betreffende ont
w erpen beschikken over 2 K ortstraalbuisschroeven, die zodanig aan 
het achterschip zijn aangebracht, dat beschadiging tijdens het lan
den op de kust is uitgesloten. V oorts w orden bijzonderheden verm eld 
van thans in  de vaart zijnde com m erciële landingsvaartuigen, w aar
bij w ordt opgem erkt dat deze goede diensten kunnen  bewijzen bij 
containervervoer op de binnenwateren.

(Ship and Boat Builder International, april 1967, blz. 48, 4 door
snede tekeningen, 2 fo to’s).

„Schiffsbrande”, M. v.d. Blink.
Bij de ontwikkeling en  uitbreiding van een b ran d  speelt de zgn. 

„vuurbelasting” een grote rol. H ieronder verstaat m en de kw antiteit 
brandbaar m ateriaal in kg. per vierkante m eter en h ierdoor ont
wikkelde w arm te in kcal per uur. D oor toepassing van goede synthe
tische produkten  in  plaats van hou t k an  de w aarde van  de „v u u r
belasting” vrij laag w orden gehouden. Een groot gevaar leveren 
echter enkele synthetische m aterialen op, daar zij bij grote hitte 
chloorgas of chloorw aterstofgas kunnen  ontw ikkelen. Bij de aan
schaf van brand bestrijdingsm iddelen dient hier terdege rekening m e
de te worden gehouden. H et gebruik van asbest als isoleer- en 
brandw erend-m ateriaal is aan te  bevelen in  die com partim enten, 
w aar m en aan boord  niet vaak kom t. H et is de wens van de schrij
ver, dat de shelterdeckers spoedig to t het verleden gaan behoren, 
om dat op dit type schip in  he t betreffende vrijgestelde ru im  nogal 
eens branden uitbreken. Tenslotte geeft hij zijn visie op de indeling 
en constructie van nieuwe schepen om  het b randgevaar to t een 
m inim um  te  beperken.

(Hansa, II, juli 1967, no. 14, blz. 1226-1227).

„Aspects o f Ship Operation Effectiveness”, E. G . Pollak en 
E. G. Frankel

H e t w ordt de laatste tijd van steeds groter im portantie de w aarde 
van de relatieve prestatie van com plete systemen te bepalen zoals het 
bereiken van een optim ale vaststelling van de hulpm iddelen teneinde 
to t een bepaalde opdracht m et een maximale w aarschijnlijkheid aan 
succes te kom en. Schepen vorm en complexe systemen die afhankelijk 
zijn van een groot aantal invloeden. Deze kunnen de oorzaak zijn van 
fouten  in com ponenten en systemen. Om gekeerd vraagt dit een onder
scheiden reeks aan correctieve acties welke resu lteren  in verlies aan 
beschikbaarheid, verm inderde bekwaam heid voor de opdracht, on
kosten, enz. Men leidt in dit artikel m athem atische m odellen af welke 
van toepassing kunnen zijn bij de bepaling van de kans op succes in 
h e t bereiken van het vereiste prestatieniveau en het vervullen van de 
opdracht.

(International Shipbuilding Progress, mei 1967, blz. 179-190,15 fig.).

„Application of Large Protruding Bulbs to Ships of High Block Co
ëfficiënt”, R. B C ouch en J. L. Moss

In  dit artikel worden de ontw erpen besproken van 3 series bulb- 
stevens m et onderling grote verschillen in vorm  en lengte en  voor
nam elijk bedoeld om  op tankerstevens te  w orden toegepast. D e ont
w erpen, die verdeeld zijn in zgn. B-, C- en R-series, w erden beproefd 
in volledig geladen toestand zonder stuurlast, m et 60 % w aterver- 
p laats ingen  trims van 1, 1,5 en 2 % van de lengte tussen de loodlijnen 
en m et 50 % w aterverplaatsing en dezelfde trim s als voor 60 % dis
placem ent. In de B-serie gaf een niet te  stompe, ellipsvorm ige (drup- 
pelvorm ) de beste resultaten. D e C-serie w erd u itgeprobeerd m et een 
cilindrische vorm en verschillende lengten. De R-serie, tenslotte, w erd 
aangebracht teneinde de m eest geschikte vorm  vast te  stellen voor ge
laden schepen. D e constructievorm en van de 3 series w orden  door 
lijnentekeningen aangegeven, terw ijl de w eerstandsresuitaten grafisch 
w orden toegelicht. Enige beschouwingen over de verhouding m achine- 
verm ogen-trim  volgen to t besluit.

(Shipping W orld and Shipbuilder, 20 juli 1967, blz. 1185-1193, 
10 fig. en graf.).


