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VAN KRUKASSEN EN HUN LAGERS IN HET BEDRIJF
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W O JC IK
Hoofdingenieurs van 
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Samenvatting

De schrijvers geven de uitkom sten van experim entele onder
zoekingen, die uitgevoerd w erden ten einde m eer kennis te  ver
zamelen om trent enkele gezichtspunten bij he t gedrag van k ruk
assen en  hun lagers in he t bedrijf. Deze uitkom sten tonen  enige 
verschijnsels betreffend de buiging van scheepsrom pen, de funda- 
tieplaten en krukkasten aan een kant en de stijfheid van de k ruk
assen aan de andere.

Zij geven allerlei com m entaar en verm elden de praktische 
mogelijkheden om de schadelijkste invloeden te  beperken  en 
geven ook enkele algem ene denkbeelden, die van  belang  zouden 
kunnen zijn voor toekom stige uitvoeringen.

G edurende de laatste  jaren  zijn er hardnekkige pogingen ge
daan om  het cilinderverm ogen van verbrandingsm otoren te  ver
groten, voornam elijk door opladen.

Dergelijke ontwikkelingen hadden het voordeel een overm atige 
vergroting van de cilinderm iddeliijnen te verm ijden, w aardoor 
ook een vergroting van de afstand tussen de hoofdlagers ver
meden werd; m en kan echter opm erken, da t ofschoon de af
stand tussen de hoofdlagers niet veel groter werd, de afm etingen 
van de krukw angen, de krukpennen  en de ashalzen in belangrijke 
m ate groter werden.

De verm eerdering van het cilinderverm ogen was ech ter niet 
voldoende voor de voortstuwing van olietankers van zeer hoge 
tonnage, daarom  werd het nodig om enige cilinders toe te  voegen, 
waarmee enkele duizenden paardekrachen m eer verkregen w erden, 
m aar een overeenkom stige vergroting van de afm etingen van de 
betreffende krukassen nodig m aakte, terwijl de afstand tussen de 
aangrenzende lagers dezelfde bleef voor een bepaald m otortype.

Behalve het belang, da t B ureau  V eritas heeft bij de ontw ikke
ling van de m otoren, heeft dit B ureau in de laatste  ja ren  ook 
talrijke onderzoekingen uitgevoerd om trent de hoofd-voortstu- 
wingsmotoren op verzoek van reders, scheepswerven en  m achine
fabrieken. Deze onderzoekingen zijn slechts zelden van  acade
mische aard  geweest, in het grootste aantal gevallen was he t doel 
van deze onderzoekingen, die aan  het B ureau V eritas verzocht 
werden, om een praktische m ethode te vinden voor het verhelpen 
van telkens w ederkerende averijen of tenm inste onregelm atig
heden, die schadelijk w aren voor het norm ale bedrijf van he t schip.

In  dit rapport wensen de schrijvers slechts de uitkom sten te 
geven van hun m etingen, die geregistreerd zijn, de oplossingen, 
die gevonden zijn om de gevonden fouten te verhelpen en de 
lessen, die uit hun  werk getrokken zouden kunnen  w orden. Zij 
m aken er geen aanspraak  op, dat zij altijd de fundam entele 
oorzaak van de averij ontdekt hebben en nog m inder m aken  zij

er aanspraak op een algemene theorie ontw ikkeld te  hebben 
om trent grote krukassen voor dieselm otoren. Z ij wensen alleen 
m aar te laten zien hoe zij bepaalde verschijnsels on tdek t hebben 
en hoe zij getracht hebben de schadelijke invloeden daarvan  
tegen te gaan door praktische en oordeelkundige m ethoden; zij 
laten het aan een ieder over daaru it de  gevolgtrekkingen te  
m aken, die het best toepasselijk zijn op de  b ijzondere  gevallen, 
w aarm ee zij te m aken krijgen.

De statistieken tonen aan, dat de k rukassen  zich in  h e t alge
m een in het bedrijf heel goed gedragen; h e t zijn de  lagerschalen, 
die vaak en soms heel erg beschadigd w orden. O o k  m oet verm eld 
worden, dat in  bepaalde gevallen bij schade aan  de krukassen

Fig. 1. Scheur in een krukw ang



I. Uitgevoerde onderzoekingen
Z onder in alle details te  treden, die elders g e p u b lic e e rd  zijn ,

hadden de onderzoekingen in hoofdzaak betrekking op:

—  het gedrag van de fundatiep laa t en het geheel van de k r u k k a s t  
tijdens de loop van de m otor,

—  de invloed van de belastingsom standigheden op de i 'u n d a t ie -  
plaat en de m otor als deze als een balk  beschouw d w e r d ,

—  de invloed van de toestand  van de zee op de fu n d a tie p la a t,

—  de periodieke relatieve bew eging van de k rukasha lzen  t e n  o p 
zichte van de lagerschalen,

—  het verschil in uitzetting van  sommige delen van de m o to r e n  
veroorzaakt door tem peratuurverschillen.

Fig. 2. Breuk in een krukwang veroorzaakt door buiging

zelf, de oorzaak vaak gevonden wordt in de onvoldoende weer
stand van hun lagers. Om deze reden werd de inspectie beperkt 
tot he t gedrag van krukassen in grote langzaam lopende m otoren 
—  tussen 5000 en 20.000 paardekracht —  met betrekking to t hun 
lagers; inderdaad is de meeste nadruk gelegd op het onderzoek 
van de problem en van buigspanningen in krukassen, die ver
oorzaakt worden door de reacties in hun lagers.

D e figuren 1 to t 3 geven voorbeelden van krukasbreuken, 
veroorzaakt door te hoge buigspanningen in de wangen.

Bij de schalen van de hoofdlagers kan de beschadiging van het 
dragende metaal zeer verschillende vormen aannemen, figuren 4 
tot 7 geven daar voorbeelden van en laten duidelijk zien to t 
welke type van problemen wij ons in dit rapport beperkt hebben. 
Deze beschadigingen hebben hun uitwerking op het draagm etaal 
op de volgende wijzen:

of in de vorm van plaatselijk vastlopen,

of in de vorm  van verbrijzeling.

In beide gevallen treedt er in het algemeen een uitsm eren van 
het lagerm etaal op over de rest van het oppervlak naast de p laat
sen, w aar de moeilijkheid begon.

E erst werd gedacht, dat het lagermetaal ongeschikt was voor 
het doel en toen dit niet houdbaar bleek, dat de smering niet 
onder de beste omstandigheden plaats vond; ten slotte verm oedde 
men, dat er schokbelasting zou optreden door de ashalzen van de 
krukas op het lagermetaal van de betreffende schalen door verlies 
van contact tussen de samenwerkende oppervlakken gedurende 
de kringloop.

II. E nkele uitkom sten

a. Vervorm ing van de fundatieplaten
Figuur 8 geeft de oscillogram m en, die de bu ig ing  v a n  de  

fundatieplaat van  een m o to r la ten  zien, veroorzaak t d o o r  zee - 
beweging; de aflezingen w erden eerst verrich t m et de m o t o r  in  
bedrijf en toen bij stilstaande m otor —  in  he t laatste  g e v a l  w as er 
een  directie registratie van de invloed van de golfslag a lle e n .

Bovendien w erden er talrijke m etingen gedaan om  d e  in v lo e d  
van de ladingstoestand van  het schip na te  gaan.

Deze invloeden w aren zeer opm erkelijk bij o lie tankers; f ig u u r  9 
toon t buigingskrom m en van  fundatieplaten  bij drie  v a n  d eze  
schepen, de m etingen w erden tijdens h e t laden  u itg e v o e rd . H e t  
belangw ekkendste geval is da t van  schip B, w aar h e t m o g e li jk  w as  
de vervorming van  de fundatiep laat te zien bij een  n ie u w  sch ip . 
E en  vergelijking kan gem aakt w orden m et de b u ig in g sk ro m m e  
van dezelfde fundatieplaat bij leeg schip na  v ier d ie n s tja re n .

In de volgende tabel w orden  de uitkom sten gegeven v o o r  3 2  
schepen, zodat de vervorm ing van  de funda tiep la ten , re sp e c 
tievelijk ontstaan door de lading en de golfslag k an  n a g e g a a n  
worden.

O m dat dergelijke vervorm ingen optreden is h e t d u id e li jk , d a t  
de verticale positie van de krukaslagers in  b e la n g r ijk e  m a te  
wijziging kan ondergaan, afhankelijk van de la d in g s to e s ta n d  v a n  
het schip en die van de zee. D ergelijke invloeden k u n n e n  v e r 
oorzaakt w orden door andere  factoren, zoals bijv. d o o r  de 
warm te-uitzetting van de m otorfundatieplaat.

E r werden m etingen gedaan bij koude en  w arm e m o to r ,  deze  
hadden betrekking op de vervorm ing van  de fu n d a tie p la a t en  de 
buiging van de krukas, terw ijl alle andere o m s ta n d ig h e d e n  gelijk  
bleven (gegeven ladingstoestand en het schip in  ru s t ig  w ater).



Scheepstype

Lengte van 
het schip Verm ogen Lengte

Bruto- (lengte tussen van de van de
tonnage de loodlijnen) m oto r motor

(T) (m) (pk) (m)

Doorbuiging onder invloed van 
de lading de golfslag

Gewicht van 
de lading 

(t)

Gemeten
amplitude

(mm)
Soort

doorbuiging

Dubbele am 
plitude van de 

Hoogte van gemeten 
de golven doorbuiging 

(m) (mm)

11 7.000 0,9
M achinekamer midscheeps 10.000 136 7.500 tot tot tot naar boven

13 9.000 1,6

M achinekamer een vierde 7.000 115 4.000 8 3.000 0,15 naar boven  ̂  __^ 5  j__ 2
van de scheepslengte van tot to t tot tot tot tot of naar ^ ^  ^  2 5
de achtersteven 8.000 125 6.000 10 5.000 0,30 beneden

50.000 220 15.000 19 25.000 0,55
tot to t tot to t tot tot naar boven

60.000 225 17.000 20 55.000 1,70

M achinekamer achter

2— 2,5 4— 5
3— 3,5 5— 6

60.000 225 16.000 19 30.000 0,80
tot tot tot tot tot tot naar boven

70.000 230 18.000 21 60.000 2,00

2— 2,5 4— 5
5— 6 6— 7

G evonden werd, da t als de m otor van koude n aar w arm e toe
stand overging de fundatiep laat naar boven doorboog en deze 
uitkom st werd bevestigd do o r de w aarden voor de doorbuiging, 
die aan  de krukken gem eten w erden.

E en  dergelijke uitkom st kan ook verklaard w orden door aan te 
nem en, dat het bovenste deel van de balk (gevorm d door de 
m otor als een geheel) een hogere gem iddelde tem p era tu u r heeft 
dan het onderste deel en d a t het daaru it voortvloeiende verschil 
in uitzetting aanm erkelijk  kan zijn. E r zijn geen m etingen hiervan 
gedaan, m aar benaderende berekeningen geven w aarden  van 1,5 
tot 2 m m  voor de grootste am plitude, aangenom en, da t de m otor 
17 m lang en 8 m  hoog was.

De verkregen w aarden  zijn belangw ekkend en tonen  aan, dat 
de therm ische vervorm ing van de fundatieplaat, gecom bineerd 
m et het lopen van de m otor, de verdeling van  de belasting  op de 
lagers van de krukas kan beïnvloeden; dit kan  in  het bijzonder 
leiden tot:

—  een vergroting van de belasting op de lagerschalen in het 
m iddendeel van de m otor,

—- een verm indering van de belasting van de lagerschalen aan de 
einden van de m otor.

b. Bewegingen van de krukas

Tijdens het lopen van de m otor werd een poging gedaan om de 
relatieve verplaatsingen te m eten tussen de ashalzen en  de d aar
mee overeenkom ende lagers; natuurlijk  w erden hiervoor hoofd
zakelijk gekozen die, w aarvan de onderm etalen beschadigd w aren, 
zoals getoond is in de figuren 1 to t 7. Enkele van de andere lagers, 
die zich goed hielden w erden onderzocht uit een oogpunt van 
vergelijking.

D e m etingen w erden uitgevoerd m et speciale opnem ers, die zo 
geplaatst waren, da t daarm ee registratie kon verkregen w orden 
van de relatieve bew egingen van de ashalzen in verticale, ho rizon
tale en langsrichtingen. F iguur 10 toon t de registraties, die aldus 
verkregen w erden bij een schip in verticale en langsrichting. De 
dubbele am plitudes van de verplaatsingen, die bij d it schip op
genom en w erden bedroegen:

in verticale richting: 0,48 m m , d.w .z. alle speling van dit 
bepaalde lager (het is heel gew oon om sporen van wrijving 
te vinden aan de bovenschalen); 
in langsrichting: 0,85 mm, 
in dwarsrichting: 0,15 mm.

Dergelijke metingen, die bij zeven schepen  uitgevoerd w erden 
toonden aan, da t in gevallen van beschadigde lagers er verlies 
van contact bestond tussen de ashals en  de onderschaal tijdens 
de kringloop, terwijl in het geval van  d e  andere lagers, die geen 
afwijkingen vertoonden en te r vergelijking gekozen werden, de 
geregistreerde verticale verplaatsingen zeer gering w aren (0,05 
tot 0,10 mm).

c. Buiging van de krukassen

D e studie van de spanningen, die in  de k ru k as ontstaan, n iet 
alleen door het bedrijf van de m otor, m aa r ook, om dat deze in 
een schip is geïnstalleerd, leidt to t de stud ie  van de stijfheid van  
de verschillende onderdelen van de as.

H et eerste probleem  is ingew ikkeld, w aarbij de m eningen 
enigerm ate uiteenlopen. In  het bijzonder bestaa t e r  geen betrouw 
bare inform atie om trent de invloed op  de lagers door de hoek 
tussen de krukken en het type van d e  constructie (volledig of 
half-opgebouwd) van de verschillende delen.

De gevolgtrekkingen, die u it de m etingen  getrokken kunnen 
worden zijn, dat een krukas belangrijk  buigzam er is d an  een 
cilindrische as m et dezelfde m iddellijn als de ashalzen daarvan; 
figuur 11 geeft de waarden van de linea ire  traagheidsm om enten, 
die verkregen werden door m etingen o f berekeningen bij drie 
typen krukassen.

M et gebruikm aking van deze gegevens w erden berekeningen 
gem aakt om de spanningen te bepalen  in  de k rukken  van een 
krukas als het contact verloren is gegaan tussen een ashals en he t 
lager daarvan.

Dit overzicht is nog niet voltooid; to t  nu toe is het beperk t 
gebleven to t de uitkomsten, die m et een  benaderende m ethode 
verkregen werden, die gebaseerd is op de  theorie van de m axim ale 
vormveranderingsenergie, toegepast op lange balken. Figuur 12 
geeft de uitkom sten, die door toepassing van deze theorie  ver
kregen werden.



Fig. 5. Lagerschalen beschadigd door vastlopen en hameren (Sporen van Fig. 7. Verbrijzeimg van het lagermetaal (na één maand in bedrijf) ten 
wrijving zijn zichtbaar in de bovenschaal) gevolge van hameren, waardoor het lagermetaal is verdwenen
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De genoem de spanningen zijn binnen de m otorcyclus v er
anderlijk; als m en bedenkt, d a t er ook nog dynam ische span
ningen optreden, veroorzaakt door trillingen, dan  ziet m en in  hoe 
noodzakelijk het is, dat een perm anente aanraking tussen iedere 
ashals van de krukas en de daarbij behorende lagerschaal tijdens 
het bedrijf verzekerd is.

E r zijn reeds talrijke berekeningen m et behulp  van  een com 
puter uitgevoerd in  een poging om zo goed mogelijk te analyseren  
hoe het gedrag is van krukassen en hun lagers bij bepaa lde  in
stallaties, waarbij de werkelijke w aarden voor de stijfheid van  de 
sam enstellende delen van de krukas in  rekening gebrach t is. H e t 
zou te ver voeren om de uitkom sten te analyseren, die langs deze 
weg verkregen zijn. De volgende conclusies kunnen  ech ter ge
trokken worden:

—  Zelfs bij een stationaire m otor is er wegens de veranderlijkheid  
van de stijfheid van de verschillende doorsneden  van  de

T a n h e r  C

Searing numbers

j bhmsb
Fig. 9. Vervorming van motor-fimdatieplaten van tankers tijdens het laden

krukas ongelijkheid van de reacties op de hoofdlagers, wan
neer deze volgens een rechte lijn uitgelijnd zijn.

—  In  bedrijf, als gevolg van de com binaties van de krachten  door 
de verbranding veroorzaakt en de versnellingslcrachten van 
de bewegende delen, w orden de reacties op de hoofdlagers 
zeer sterk  beïnvloed door de w aarden  voor de stijfheid in de 
verschillende doorsneden van de as; tijdens een omloop 
kunnen  de ashalzen dus hun  contact verliezen m et de onder
schalen.

E r m oet de nadruk  op gelegd w orden, d a t deze algemene 
gevolgtrekkingen alleen gelden in h e t geval van  een m otor, 
w aarvan aangenom en wordt, dat deze gem onteerd is op een 
volkom en stijf grondvlak, m aar da t in he t geval van  een motor,
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die in  een schip geïnstalleerd is, de invloed van de vervorming 
van de fundatieplaat opgeteld m oet worden bij die welke in 
deze conclusies genoemd zijn.

d. D e doorbuiging van de krukken; een indicatie voor de ver
vorm ing van de krukas

De algemene uitkom sten die gegeven zijn w ijzen uit, dat de 
krukas in werkelijkheid een veel buigzamer deel van  de asleiding 
uitm aakt dan m en in  het algemeen dacht. Bovendien heeft m en 
in de laatste tijd deze buigzaam heid benut om de uitlijning van 
de hoofdlagers te controleren. E en  terminologie, die algemeen, 
hoewel incorrect, in gebruik is, spreekt van de genoem de han
deling als „het m eten van de spanning” ; het zou de voorkeur 
verdienen om de uitdrukking „m eten van de doorbuigingen” te 
gebruiken, w at het voordeel zou hebben verwarring te vermijden 
met andere typen van metingen.

N a wat aangevoerd is om trent de vervormingen van de fun- 
datieplaten, ziet men, dat bij de praktische onderzoekingen, 
waarmee dit rappo rt zich bezighoudt er veel gebruik gemaakt 
is van de geboden mogelijkheden om de doorbuiging van de 
krukken te meten. Deze metingen werden niet alleen gebruikt om 
de verticale en horizontale posities van een lager ten  opzichte van 
het volgende vast te stellen, m aar ook om enig inzicht te  krijgen 
in de totale buigingskrom m e van de krukas ten tijde van de m e
ting. Om dit te kunnen doen w erden aan de gemeten doorbui
gingen algebraïsche w aarden gegeven; figuur 13 geeft de aange
nom en conventies en de praktische interpretaties, die daaraan 
werden gegeven.
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M en m oet zich intussen realiseren, dat deze p rocedure h e t to t 
nog toe alleen mogelijk m aakte een kw alitatief doel te  bereiken , 
nl. de algemene richting van de buigingskrom m e van  de k ru k as 
(naar boven, naar beneden, rech te  lijn).

Wij hopen in het bijzonder, dat het door toepassing v an  de 
onderzoekingen, hiervoor verm eld in  deel c., la te r  m ogelijk 
zal zijn nauwkeuriger inform atie te verkrijgen u it de m etingen 
van de doorbuiging van de verschillende krukken  v an  een k rukas, 
die op zijn lagers rust. H et heeft zijn nu t nog eens te  constateren  
dat de studie van de vervorm ing van een k ru k  zelfs bij een  sta
tionaire m otor een complex vraagstuk oplevert en te  verm elden, 
dat de w aarden voor de doorbuiging van krukken do o r h e t vol
gende beïnvloed worden:

—  de doorbuiging van aangrenzende krukken (en dus d o o r de 
relatieve posities van andere lagers dan die w elke m et deze 
bepaalde kruk te maken hebben),

—  het vliegwiel of de vliegwielen, die op de asleiding of de 
krukas geïnstalleerd zijn,

—  de verbinding tussen de asleiding en de krukas,

—  de w aarden van de hoeken tussen aangrenzende k ru k k en  en 
het gewicht van de com binatie van drijfstang en kru is
hoofdcom binatie,

—  de spankracht in de aandrijfketting van de nokkenas,

—  therm ische invloeden.

Figuur 14 toon t de uitkom sten van doorbuigingsm etingen, die 
uitgevoerd w erden aan een olietanker van 50 .000  ton  dw. D e 
opnam en w erden genomen toen de m otor koud was en  het schip 
licht en vervolgens bij volle lading; in beide gevallen is de rich ting  
van de vervorm ing van de krukas afgebeeld, zoals deze afgeleid 
is uit de metingen, die aan alle krukken w erden uitgevoerd. H ie r
bij ziet m en, dat de richting van  de vervorming, die op trad  toen

he t schip lich t w as (voorvervorm ing n a a r beneden) h e t effect h ad  
h et bedrag  van  de resu lterende buiging van  de m otorfundatie- 
p laat, tew eeggebrach t door de beladingstoestand, te verkleinen.

T enslo tte  k an  verm eld w orden, d a t he t bij tw ee aangrenzende 
k rukken  ónm ogelijk  is zonder n ad e r onderzoek  w aarden  van 
tegengesteld tek en  te accepteren ; dit gaat sam en m et een buigpunt 
op  de buigingskrom m e. In  h e t algem een gesproken, h e t is n iet 
alleen nod ig  te  p ro b eren  een bepaalde grens voor de absolute 
w aarde van  de doorbuig ing  te  vinden, m aar h e t is vooral nood
zakelijk  een  ongelijkm atige tekenverdeling langs de krukas te  
verm ijden.

I I I  E nkele  com m entaren

G epoogd is aan  te  tonen , da t he t bedrijven van de voort- 
stuw ingsinstallatie bij grote zeeschepen m et voldoende veiligheid 
ernstige p rob lem en  m et zich m ee k an  brengen. H e t is w aarschijn
lijk de m oeite  w aard  te trach ten  een beeld  te geven hoe deze 
prob lem en  zich in  de toekom st zullen voordoen, w aarbij rekening 
gehouden w o rd t m et de te  verw achten  ontw ikkeling in  de afme
tingen v an  de  schepen.

M en kan  een algem een overzicht geven van  de gang van  zaken 
bij de ontw ikkeling  v an  de afm etingen van  de schepen over de 
laatste tien  ja a r  —  aan  de ene kan t is de b ru to-capacite it vergroot 
en  aan de an d e re  k an t is er een poging gedaan om  hogere snel
heden  te  bere iken . O ntw ikkelingen, die reeds elders besproken 
zijn  kunnen  sam engevat w orden  als volgt:

—  de bu igzaam heid  v an  de schepen w ordt groter,

—  de bu igzaam heid  van  de dubbele  bodem  en  de fundatieplaten  
van de voorstuw ingsinstallatie  w ordt groter,

—  de bu igzaam heid  van  de  scheepsconstructies, die bij de voort- 
stuw ingsinstallatie behoren  heeft ook de neiging groter te 
w orden,

—  de bu igzaam heid  van  de m otorkrukassen  w ordt kleiner.



H ieruit ziet m en, dat er enig tekort aan aanpassing bestaat tus
sen enerzijds de eisen voor de constructie van de scheepsrom p —  
ten m inste in de buurt van de machines —  en anderzijds die voor 
het bedrijf en  het gedrag in dienst van essentiële onderdelen van 
de uitrusting voor de voortstuwing.

O m dat wij niet kunnen ingaan op alle gezichtspunten van de 
aldus opgew orpen problem en zullen we ons bepalen to t enkele 
com m entaren op de volgende punten:

—  fundatieplaten en machinefundaties van het schip, w aarm ee 
zij een geheel uitm aken,

—  opbouw  van de krukas,

—  gedrag van de gehele m otor als deze onderworpen w ord t aan 
buigspanningen.

a. M otorfundatieplaten

Deze fundatieplaten zijn verbonden m et het constructiew erk 
van de dubbele bodem  en daardoor onderworpen aan  de vervor
mingen van de gehele rom p. De voornaamste gezichtspunten van 
de problem en, die zich als gevolg hiervan voordoen zijn in  enige 
rapporten  behandeld, die in  de laatste jaren gepubliceerd zijn; 
verm eld kan echter worden dat in zeer grote schepen, zoals grote 
olietankers, de langsbalken van de m otorfundatieplaten meer 
en m eer belangrijk w orden u it een oogpunt van stijfheid, om dat 
deze n u  het werk m oeten doen, dat vroeger door de vloerbepla- 
ting verricht werd.

Bij deze schepen is in feite de breedte van de m achinekam er 
even groot of zelfs groter dan  de lengte ervan; de buigzaam heid 
van de vloerbeplating heeft daarom  de neiging groter te  worden, 
zodat de aandacht inderdaad  geconcentreerd m oet w orden op de 
langsverbindingen om voldoende stijfheid van de dubbele bodem  
te verkrijgen.

Bovendien kan het com m entaar gemaakt worden, da t h e t ge
drag van  deze langsverbindingen onder buiging des te b e te r zal 
zijn naarm ate deze naar de eindverbindingen toe lager w orden; 
in  het bijzonder zou het van  voordeel zijn de langsbalken zover 
m ogelijk door te trekken buiten de dw arsschotten voor en achter 
de machinekamer. N atuurlijk  behoren m et he t oog op de schuif- 
spanningen deze langsbalken hoog genoeg te zijn (dit is ook goed 
uit het oogpunt van buigingsstijfheid) en dik genoeg.

b. Uitlijning van de krukas
M en zou kunnen menen, dat he t moeilijk zal zijn w aarden te 

verkrijgen voor de stijfheid van de bodems, fundatieplaten  en 
krukassen, zo dat het gedrag in  dienst van krukassen en  hun  la 
gers niet langer een probleem  is. D aar de m ate van vervorm ing 
van deze onderdelen enigszins beneden de toleranties, die norm aal 
in de machinebouw w orden toegelaten, zou kunnen  liggen, zou 
een mogelijkheid zijn m et deze vervormingen rekening te hou
den door de krukas een vooraf bepaalde vervorm ing te geven bij 
stilstand, welke vervorming zo nauw keurig mogelijk m oet bere
kend worden. De berekening van de w aarde van deze vooraf 
bepaalde vervorming is erkend moeilijk, als alle invloeden in  re
kening gebracht w orden (in het bijzonder die welke sam enhan
gen m et de loop van de m otor, m et de ladingstoestand van het 
schip en m et de werking van de zeegang); bovendien m oet de
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invloed van de wijze, w aarop de asleiding m et de k ru k as ver
bonden is, n iet vergeten w orden en evenm in de  dynam ische in 
vloeden afkomstig van de niet volledige balancering van iedere  
drijfstang en kruishoofd m et aanhang, w anneer deze gedurende 
de beweging afzonderlijk beschouw d worden. H e t voornaam ste  
doel moet zijn, dat er behoorlijk contact verzekerd  is tussen  
de lagers en de krukashalzen en  dat de spanningen in  de k ru k as 
voor zover praktisch doenlijk beperk t blijven.

Om een dergelijke uitlijning te  bereiken bij de m ontage v an  de 
m otor kunnen welbekende system en gevolgd w orden; in  h e t alge
meen is bij de installaties, die op een dergelijke m an ier b eh an 
deld zijn, het optische ap p araa t van T aylor-H obson toegepast. 
In alle gevallen werden de doorbuigingen van alle k ru k k e n  van 
de krukas opgemeten, waarbij m et de beschouw ingen, d ie in  dit 
rapport reeds vermeld w erden, rekening w erd gehouden. H e t is 
bijvoorbeeld de m oeite w aard te wijzen op de k rom m en  van 
figuur 5: die bij de tan k er A  verkregen w erden, bij ongela
den schip werd aan de krukas een vooraf bepaalde d o o rh an g  ge
geven van 0,40 mm, zodat als he t schip zw aar geladen w as deze 
bijna een rechte lijn zou aannem en. Deze werkwijze, die inge
geven werd door de wens om de snelle vernieling van  enige 
lagerschalen te  verhinderen, bleek succes te  hebben; fig. 10 to o n t 
de aanmerkelijke verkleiningen van am plitude (van 0 ,48  to t 0 ,06  
mm) van de verticale trillingen na  een dergelijke uitlijning. D e 
vergelijking van de krom m en, bij dit schip opgenom en m et die 
voor de tankers B en C la ten  duidelijk het voordeel zien, d a t erin  
gelegen is om de doorbuigingskrom m en binnen bepaalde gren
zen te houden, w at een verbetering schijnt te geven in  h e t gedrag 
in het bedrijf van de krukas en zijn lagers.

Fig. 15. Niet-rechtlijnige bewerking van de ondersteuningen van de lagers 
van een fundatieplaat

D e vraag, die onm iddellijk  n aa r voren  kom t is: h o e  kunnen  
de lagers in  een  k rom m e uitgelijnd w orden?

De eenvoudigste  oplossing is om de dikte van h e t lagerm etaal, 
d a t voor de schalen  gebru ik t w ord t, aan  te  passen, om dat de hu i
zen van  de lagers in  een rech te  lijn zijn  u itgelijnd en  de onderkan t 
van de fund a tiep laa t een p la t vlak vorm t. M aar deze oplossing, 
d ie to t nog  to e  h e t m eest is toegepast, heeft bepaalde nadelen , n ie t 
alleen u it h e t o ogpun t van  he t aanbrengen van de reserve lager
schalen, m aa r ook  m et h e t oog op de daardoo r ontstane m oge
lijkheden; h e t is weinig w aarschijnlijk  een to tale doorbuiging van  
m eer dan  0 ,3 0  of 0 ,40  m m  te kunnen  bereiken.

E en  andere  oplossing is om  de fundatiep laa t in  de lengterich
ting  door te  buigen do o r een nauw keurige afw erking van  de op
legging daarvan , m aar ook  h ierm ede is de grens enkele tienden 
van  een m illim eter, wegens de  m ogelijke uitw erking op enkele 
onderdelen, zoals de leibanen, die bovenin  de m otor gelegen zijn.
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Deze twee oplossingen kunnen natuurlijk gecombineerd w or
den en zo kan een doorbuiging van 0,50 tot 0,60 mm verkregen 
worden, m aar vanzelfsprekend met de nadelen van beide m etho
des.

De m otorfabrikanten zouden kunnen overwegen om de lager
huizen zodanig uit te boren, dat deze uitgelijnd werden in een 
krom m e, die aan de krukas een voorafbepaalde doorbuiging zou 
geven met een pijl van ongeveer 1 mm of meer, nadat de lager- 
schalen op hun plaats gebracht zijn; figuur 15 toont het principe 
van een dergelijke werkwijze. H et schijnt, dat deze tot nog toe 
niet is toegepast.

c. H et gedrag van de gehele m otor als deze aan buigspanningen 
onderworpen wordt

Uit de resultaten van de gegeven onderzoekingen en metingen 
volgt, dat het gedrag van krukassen en hun lagers verbeterd zou 
kunnen worden als een nauwgezet compromis bereikt kon w or
den, dat voornamelijk zou bestaan in het verkrijgen van:

—  een passende buigbaarheid van de krukassen,

—  een voldoende stijfheid van de fundatieplaten, en meer in het 
algemeen, van de balken, die door de m otor als een geheel 
gevormd worden.

W at de buigbaarheid van de krukassen betreft, lijkt het moei
lijk iets in het oog te vatten, dat van enige betekenis is; som
migen hebben de suggestie gedaan, dat een vergroting van de 
cilindermiddellijn de vergroting van het aantal cilinders zou be
perken en daarmee verbeteringen mogelijk zou m aken van de 
vorm van de krukassen. In  antwoord hierop kan vastgesteld 
worden, dat enerzijds bij de constructie van de krukas de vergro
ting van de lagerafstanden in rekening gebracht moet worden en 
anderzijds, dat de voortdurende vergroting van het maximale 
vermogen van de m otor noodzakelijkerwijs een vergroting van 
het aantal cilinders m et zich mee zal brengen.

De kwestie van de stijfheid van de m otor als balk m oet nog 
steeds tot oplossing gebracht worden. M en weet, dat met het oog 
op de buigings- en schuifspanningen deze balk weinig voor het 
doel geschikt is.

In  figuur 16 is de m otor als balk getekend, enerzijds zoals 
deze tegenwoordig meestal geconstrueerd wordt (variant a) en 
anderzijds, volgens de nieuwe opvatting, die zeer onlangs door 
enkele fabrikanten gekozen is (varianten b en c). Opgemerkt 
m oet echter worden, dat de aangegeven vernieuwing tot nog toe 
alleen betrekking heeft op m otoren van middelbaar vermogen.

IV Conclusies

Zoals in het begin van dit rapport vermeld werd, w as het voor
naam ste doel enige inform atie te geven om trent de resu lta ten , 
die door het Bureau V eritas bereikt waren en om tren t de ervaring, 
die door hen gewonnen w erd tijdens onderzoekingen, die zij ge
durende de laatste jaren  verzocht werden te doen, vaak  m et h e t 
doel om de vrij moeilijke problem en op te lossen, die gepaard  
gaan met het scheepsbedrijf.

Opgemerkt moet w orden, da t d it onderzoek aan  32  schepen is 
uitgevoerd en dat de stappen, die ondernom en zijn m e t b e trek 
king to t de krukassen en hun  lagers succes gehad schijnen te  h eb 
ben, afgaande op de goede resultaten, die steeds verkregen  w er
den. N aar waarheid m ag dus gezegd worden, dat o fschoon e r  
geen poging gedaan werd om de absolute oorzaak van  de schade 
te ontdekken, er een praktische analyse gem aakt w erd  van enkele 
verschijnselen en er een poging gedaan werd om  de schade
lijke invloeden daarvan te  beperken. H et zou natuu rlijk  van  b e 
lang zijn om te trachten deze verschijnselen geheel te  elim ineren, 
m aar verbeteringen en zelfs radicale wijzigingen, die gem aakt 
zouden moeten worden om  het gedrag in de v aart van  k rukassen  
en hun lagers te verbeteren zijn zaak van de m oto rfab rikan ten  en  
tot zekere hoogte, van de scheepsbouwers. D eze laa tsten  k u n 
nen de zaak vereenvoudigen door te proberen een behoorlijke  
stijfheid te verkrijgen voor de motorfundaties.

Wij spreken echter de hoop uit, dat dit rap p o rt aangetoond  
heeft, dat het zelfs zonder dergelijke ingrijpende veranderingen  
in de voortstuwingsuitrusting uit te voeren, m ogelijk is om  aan 
nemelijke bedrijfsomstandigheden te  bereiken door de toepassing  
van vrij eenvoudige m ethodes. H et is duidelijk, da t al m oge er in  
de praktijk de een of andere oplossing gevonden w orden  voor 
de afwijkingen of schaden, die bij krukaslagers op treden , m en  
er niettemin bewust van m oet zijn da t de m ogelijkheden begrensd  
zijn. In  het bijzonder blijft het altijd nog de vraag of dergelijke 
mogelijkheden nog voldoende zullen zijn bij k rukassen  v an  m o
toren m et nog grotere verm ogens dan  w aarm ede wij to t nog  toe 
te maken hebben gehad.

De schrijvers hopen, d a t er in  de nabije toekom st v ru ch td ra 
gende discussies hierover zullen plaats vinden en  er belangw ek
kende onderzoekingen uitgevoerd zullen w orden; zelf z ijn  zij 
genegen ieder, die er belang in stelt van hun ervaring  te  la ten  
profiteren.

Zij danken alle reders, scheepswerven en m o to rfab rikan ten , 
die hen bij hun taak geholpen hebben door v ertrouw en  in  hen  
te stellen, voor hun technische belangstelling en  geest van  sa
menwerking.
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In een 8-tal hoofdstukken worden de vol
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leer; kracht en beweging; samenstelling en 
ontbinding van krachten; momenten en kop
pels; zwaartepunten; arbeid en energie; een
voudige werktuigen; wrijving. Een reeks van 
137 vraagstukken is aan het eind opgenomen, 
waarvan de uitkomsten ter controle worden 
gegeven.

Het boek is op goed papier in een prettig 
leesbaar lettertype gedrukt en voorzien van 
een groot aantal duidelijke tekeningen en fi
guren. Helaas zijn enige afbeeldingen opge
nomen van werktuigen die de toekomstige 
scheepswerktuigkundige aan boord niet meer 
zal aantreffen, doch in musea zal dienen te 
zoeken! (fig. 7.21 en 7.22).

De Centrifugaal pomp in de Praktijk, 
samengesteld door medewerkers van 
N.V. Koninklijke Nederlandsche Ma
chinefabriek, voorheen E. H. Begemann 
te Helmond. Uitgegeven door dezelfde 
onderneming, 5e druk, afmetingen 22 x 
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ƒ 5,95.

De thans verschenen 5e druk van dit boek 
wijkt belangrijk af van voorgaande drukken 
en bevat thans ook gegevens over de door 
Begemann vervaardigde kunststofpom pen 
voor de behandeling van agressieve media.

H et grote nut van het werk, althans voor 
vele lezers, is evenwel minder gelegen in de 
vermelding van de Begemann produkten 
dan in het feit, dat het boek op korte bondige 
wijze alle facetten belicht die bij de bereke
ning en keuze van een pom pinstallatie een 
rol spelen.

Naast theorie en eigenschappen van de 
centrifugaalpomp worden ook de leiding- 
berekening en -karakteristiek aan de orde 
gesteld, waartoe een aantal grafieken zijn 
bijgevoegd.

Het boek is zeer goed verzorgd en voor
zien van talloze duidelijke schetsen en af
beeldingen, die het geheel m aken to t een 
prettig leesbare vraagbaak voor allen, die op 
pompengebied hun kennis willen opfrissen, 
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H et is de prijs meer dan waard.
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S U M M A R Y
N ew  trends in the shipbuilding-industry and the effects of “scaling u p ” in the shiprepair-industry, strongly in fluence the space 

requirem ents, the relative position and the capacity o f the “tools” such as stores, shops, dry-docks, quays, basins, cranes, etc. 
T ogether these “tools” fo rm  the lay-out o f a shipyard and the subject-m atter under consideration.

I. T H E  S H IP B U IL D IN G  Y A R D

In  the  last decennium  m any W estern  E uropean  shipbuilders 
have travelled  a round  to  visit foreign shipyards. T he aim  w as to 
investigate “why they  w ere no longer com petitive” and  to  determ ine 
“w hat should  be done to  im prove the  com petitive position” .

T h e ir findings w ere som ew hat varied. T hey  ranged  am ong 
others from : higher quality  of m anagerial control; application  of 
ne tw ork  analysis to  secure tim ed progress at all levels; to  special
ization w ith in  the shipbuild ing  group and  series p roduction  of ships. 
E veryone agreed th a t there  is m uch to  be gained by industrializing 
the  p roduction  process.

W hat is w rong w ith  the  existing shipbuilding-yard in  term s of 
lay-out?

F irs t o f all, the  lay-out show s spatially separated  phases, such 
as: steel storage yard  in  th e  open air, p la te  and  angle shop next 
to  w elding shop, w elding floors in th e  open air, assem bly storage 
in  the  open  a ir n ea r slipw ay in the open  air, outfitting along quay, 
n e a r outfitting  stores.

F u rth e r  is no tab le  the  m ulti-purpose character of p lan t and 
equ ipm ent as a  resu lt of d ifferent orders.

T h e  p rodu c tio n  process is in terrup ted  by  storage areas, re 
pea ted  handling, tran sp o rta tio n  through open air, etc. In  case a 
ce rta in  p roduction  phase proves to  be too sm all i t  is enlarged. 
T hus a w elding shop is extended, a quay lengthened, another 
slipw ay added.

F inally , the  lay -ou t constantly  adapts itself and w ill through 
th is give a disorderly  appearance.

In  the series shipbuild ing-yard  of to-m orrow  the p roduction  
phases a re  linked  together (fig. 1). If  it is at all possible under one 
roof. P lates an d  angles travel on  ro ller-tracks from  storage via 
the  straightening-, coating-, cutting- and bending-stations to  the 
sub-assem bly and assem bly-stations of the welding zone.

T h e  ou tfitting  process has been  advanced to  these phases. A  
fu rth e r step  in  p re-fab rica tion  is the “block”-section filled with 
ou tfit p arts  and equipm ent. T hese “b lock”-sections are  assem bled 
in  th e  bu ild ing-dock  w here outfitting continues. T h e  outfitting 
quay  serves to  bring on bo ard  the last m issing item s, for final
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checking of equipm ent, and to  prepare the ship fo r th e  trial-run .
W hat will be gained if all this is im plem ented? T h a t ships w ill 

be produced in  shorter periods, m inim ising the overheads p e r  
order. T h a t rise in efficiency can be achieved by rep lacing  labour- 
intensive m ethods by capital-intensive ones (m echanization and  
autom ation). A nd that for exam ple the  shipbuilding-yard as 
suggested in the “K eizer-R apport” will p roduce 12 tram pships or 
8 lineships per annum  or bulkcarriers u p  to  4 0 ,0 0 0  tdw  (fig. 2, 3 
and 4). I t  is a com pletely covered ship-assem bly p lan t, which has 
solved its internal transport problem s.

M aterials, com ponents and services flow  a t the  right tim e to  
the right spot into the hull.

In the building-dock m easuring 32  X  205 m eters construction  
proceeds on a com plete ship and a stem  in case of tram p- o r  
line-ships production.

T he “K eizer-R apport” states about series p roduction  yards, th a t 
a  considerable higher degree of contro l over the production  
process can be obtained.

This m eans tha t the design criteria of the civil-technical facili
ties such as for exam ple building-dock, the  shops and the  founda
tions can be fairly closely defined as fa r as the  shape as to  its use is 
concerned.

This lay-out cannot be, but the resu lt of coopera tion  of m any 
specialists. Besides product- and production-research, transpo rta 
tion analyses and civil technical investigation are essential ele
ments.

T he results of these and other investigations m ust be  “trans
la ted” in practical solutions. Every square m eter a rea  has a definite 
destination, a determ ined floorload, a defined finish; will o r  will 
not be piled and covered by one or m ore crane-capacities.

As a result of tha t the m odern lay -ou t is com pact. A design 
m istake in the lay-out cannot easily be corrected. This is one of 
the most im portant differences with the lay-out of “yesterday” .

If a breakdow n causes a standstill in the  flow of m aterials this 
delay can only be annulled by subcontracting the lost production.

An alternative solution for the shipbuilding-yard up  to 40,000 
tdw. is the lay-out in which the  building-dock and  the  “block”- 
section-storage are in the open air (K eizer-R apport).

4 ■
Fig. 1. Production phase shipbuilding



Fig. 3. Section at building-dock Fig. 4. Section at “block”-section hall

A portal type crane lifts the “block’ -sections through an opening building. Special features of this dock are the dual en trances and
in the roof and transports them  to storage area next to the building- the portable interm ediate door. T he la tte r can  be set a t one of
dock. four positions 75 or 150 m eter from  either end.

The objections to this lay-out are:

—  working in open air under the influence of weather conditions;

—  about 20,000 square meters of roof area are mobile;

—  less control and insight over the production process.

Fig. 5. K ockum  building-dock

Fig. 6. Arrangem ent o f N .K .K .’s new shipyard (from  Shipping W orld  
& Shipbuilders 1967)

1. Shape steel, pipe stockyard; 8. R epair dock;
2. Steel plate stockyard; 9. Repair quay;
3. Pipe fitting shop; 10. Steel plate unloading quay:
4. Fabrication shop; 11. W arehouse;
5. Building dock; 12. Office;
6. Fitting-out Quay; 13. Transform er station;
7. Repair shop; 14. Parking place.

The shipbuilding-yard for m am m oth ships of up to 500 ,000  
tdw  or even 1 million tdw contains three m ajor elements.

The building-dock, the fabrication- and assembly-shop and  the 
outfitting  stores.

The arrangem ent of these elements and the modes of trans
po rta tion  between them determine the lay-out. The “b lock”- 
sections can slide or roll from the “block”-assembly-hall to  the 
hull assembly.

The type and the number of cranes as well as the section storage 
area  near the building-dock depend on the weight and num ber of 
sections to be handled.

In case 80 ton sections are fabricated then preferably 4 level- 
luffing cranes operate along the building-dock. A welding floor 
at dock-head serves to combine pre-assemblies to sections of 
about 160 ton. Two cranes can place it on the dockfloor. The 
section storage is about equal to the building-dock area.

On the shipyard of Kockums in Sweden construction is in  prog
ress of a building-dock for ships of up to 500,000 tdw. The portal 
crane travelling over the building-dock and the assembly-shop has 
a lifting capacity of 800 tons (fig. 5).

The roof rolls open and the portal crane lifts the “b lock”- 
section from  the welding floor through the roof, moves to  the 
dock and places it on the dock floor.

Taking into account the weather conditions in Sweden it is 
norm al practise to  reduce working in open air as much as possible.

The Company Nippon Kokan Kabushiki in Japan  is p lanning 
a shipbuilding- and repair-yard for ships up to 500,000 tdw (fig. 6). 
T h e  landside dock 75 meter wide and 500 m eter long is fo r shi'p-



Fig. 8. Section repair-dock (Wilton-Fijenoord)

This virtually means th a t two docks of variable length are 
operational for shipbuilding.

Two portal cranes of 200 ton  capacity .span the dock  and  an 
adjacent storage area for “block”-sections. A t both  ends o f the 
building-dock the portal cranes can lift 200 ton loads from  barges 
as for example ship propulsion units and other subcontracted  
components.

The huge fabrication- and pipe-shop of about 70 ,0 0 0  square 
meters forms a “T ”-shape with the building dock. T h e  owners 
expect thus to rationalize the assem bly of “block”-sections.

The outer 500,000 tdw dry dock is for repair of ships and also 
equipped with a portable interm ediate door. In  the cen tra l wall 
between the docks two pum proom s are installed to  service the 
four com partm ents.

11. SH IPR E PA IR -Y A R D
Shiprepair-yards cannot afford the simplicity of single

purpose equipm ent or lay-out. T he repairer m ust be able to solve 
any situation and be prepared for anything day and night from  
replacing a hull plate to rebuilding a m ain engine.

The ideal lay-out for a shiprepair-yard is a round one. The ships 
are berthed as it were around the repair-shops. Thus the average 
distance from  ship to shop is as small as possible.

The violent grow th of ship dim ensions in the last ten  years has 
required overhauling of ship repair facilities and constan t adaption  
of the lay-out. T he “ scaling-up” effect is felt in m any ways. B erthes 
are increasing in length. D rydocking facilities are always too small.

Engine room  repairs for exam ple no t only require h igher cranes 
but also more reach and lifting capacity.

M achine shops and hull repair shops are extended with w ider 
and higher halls, heavier m achine tools an d  overhead cranes. 
F inally ever h igher dem ands are  m ade upon the  form  and location 
as well as th e  accessibility of the  available site.

Thus m any shiprepair-yards have no t been able to follow the 
trend  at th e ir o rig inal site.

This fu tu re  lay-out of a m am m oth sh iprepair-yard  (fig. 7) only 
serves to' discuss the com ponents. Six m illion tdw is berthed  to be 
repaired . H av ing  discharged the liquid cargo the em pty tanker is 
berthed  alongside the tanker cleaning station. A fter cleaning and 
gasfreeing the tan k er is ready for repair.

D ocking fo r underw ater inspection and  repair is followed by  
berth ing along quay or p ier fo r above w ater repa ir while engine- 
room  w ork continues.

A fter com pletion  of repair the  tanker m oves to the yard  facility 
for reactor ships for m aintenance and refuelling.

The special features of this yard  are: the favourable round  shape 
of the site; the to ta l quay and p ier length am ounts to 1100 m eter, 
the berthing length how ever is 2100 m eter; the  parallel orientation 
of dry-docks, quays and berthes which has been determ ined by 
taking into consideration  the frequency and velocity of wind and 
currents; finally, the com bination of cleaning- and repair-facilities, 
which reduces the  shifting of the vessels and the repair-tim e.
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Fig. 9. Section roofed-in repair-dock



Few repair-yards of this magnitude will be needed. The location 
is essential near tanker routes or inside harbours called at for 
loading or unloading cargo.

The diversion from these routes should be as small as possible, 
and the approaches well navigable.

High demands will be m ade to captains and pilots to m anoeuvre 
these 400 to 500 meter long ships to safe berth.

Their practical experience scale 1 to 1 together with the findings 
of “navigation” model-tests scale 1 : 100 —  for example ■—- m ust 
answer the questions that the civil engineers are faced with.

The lay-out of a harbour entrance, or channel, or shipyard basin 
is strongly dependent on the manoeuvrebility of the w aterborn 
traffic under all prevailing conditions.

These can be current, wind, waves, the ships under own power 
or towed, velocity of ships and the man at the wheel. O ne can 
safely state that if the shipbuilders and m echanical engineers

succeed in building a m ore navigable and better braking ship 
that would lead to considerable savings in harb o u r lay-out and 
facilities.

To increase the braking forces and to  im prove navigation, flaps 
can be used as in aircraft-design and jets as in  spacecraft-design, 
however in this case w ater jets.

The shipbuilder should discuss his thinking w ith the civil- 
engineer in order to be aw are of their effect on  channel bottom s 
and waterfront structures.

The effect of “ scaling up” in shiprepair-yard elem ents can  be 
further treated by looking at some recent extentions.

The graving dock is the  m ost costly elem ent of the shiprepair- 
yard. The interest of shipowners to reduce the tim e for repair 
leads to  improved dock-equipm ent. This 150,000 tdw  drydock 
for repair has recently been opened (fig. 8). T he portal c rane has a 
lifting capacity of 200 tons and a clear height of 65 m eter above 
dockfloor.

1 H 00F0P0M PEN  ELK 2S000
2 HULPPO M PEN  ELK  2000
3 L EN S- O iÊN ST W A T ER PO M P EN  
t  LEN SPO M P POMPKAMER 
S SEW A O E TANK 
8 PR IM IN 0P0M P MET TANK
7 p R A N D B lU S P O H P
8 SPR1N KLEP.P0M P M ET  TANK
9  L’J  CHTAFZUI GIN STAL LA T JE  HOOFOPOWPEN

10 hOCFOVERDEELiNRSCHTJNGEN
11 t r a n s f o r m a t o r e n

12 OMVORMERS
13 VU LSCH ÜIF

VULLEN VAN HET DOK 
LEOIGEN VAN MET OOK 
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Fig. 14. Lay-out masterplan (Israël Shipyard Ltd.)

Some effects of this crane are  th a t m ore repairw ork  is m oved 
faster from  “ship to  shop” and back.

It is a recognized rule, w herever possible “m ove p roduct no t 
m en and too l” .

Two level-luffing cranes w hich can pass under the po rta l crane 
take care of m any fast lifts all over the ship.

Roughly speaking is the  dockfloor-loading of this dock as 
follows. A  ship is norm ally supported  under h er keel and thus 
exerts a  “ line-load” of m axim um  500 ton  per m eter run.

Two rows of bilge-blocks prevent the ship from  tipping. F o r 
m any reasons, for exam ple the testing of tanks, this keel-load 
can be divided in cross direction in m any ways.

A n exam ple of deviating loading exists during the repa ir of 
the ship’s bottom  over a large length. I t  has been taken  into 
account th a t the ship cannot be supported over a length of 50 m eter. 
O n both sides of this gap the loads are  divided over five supports, 
each 500 ton. This load-system  can be placed everyw here on  the 
dock-floor.

The w orking environm ent (fig. 9) has been given m uch atten tion  
in recent investigations. I t ranks high am ong the incentives to  stable 
em ploym ent. In  the sh iprepair-industry  m uch w ork is carried  out 
in the open air. T his prelim inary  design of a roofed- in  repair-dock 
is an attem pt to im prove w orking conditions.

The roof only serves as “um brella” and “w indscreen” . The 
principle of this solution is “ the curved roadsurface of a suspension 
bridge” , how ever the roadsurface is here replaced by the roof- 
surface. T he roof as such is a skin of reinforced p lastic  or o ther 
m odern m aterial suspended from  a cable netw ork by sucking- 
disks o r  gum -disks.

The m asts are 45 m eter cen tre  to  centre and 100 m eter long.
The problem  is the  w aterfront side in which the tw o doors are 

placed, to  allow the  ships to  enter and  leave the dock, each 50 m 
high and 30 m  wide. T hey  cannot be opened when the w indforce

is above a certain design value.
This construction m ethod can be ad o p ted  fo r roofing in  very 

large spaces. The above hall m easures 160 m  w ide and  320  m  long.
This is perhaps a possible solution fo r  th e  shipbuild ing-yard  

producing one million ton  tankers.
The required  roofed- in area for fab rica tio n , b lock  assem bly 

and hull assembly is 240 m wide and 550  m  long.
These yard com ponents are in size respectively: building dock 

with roads and “block”-section storage 170  X  530  m; fabrication  
and assembly of “block”-sections 70 X  5 0 0  m .

Outfitting stores, offices, wash- and lockerroom , are no t in
cluded but adjacent to  the m ain hall.

N O O R D Z EEK A N A A L

Fig. 15. Lay-out masterplan (Amsterdamsche Droogdok Mij.)



Sofar the building costs have proved to be too high.
In the lay-out of the shiprepair-yard the pier is more and more 

adopted, (fig. 10, 11). O ne very long quay with sufficient storage 
area behind it should be available. The building cost of every 
further m eter of berthing length can be reduced to 30 or 40 percent 
by application of short piers, dolphins and floating buoys.

Thus the percentage of quay length of the total berthing length 
is considerably reduced.

This particular pier-structure is of “open”-type. T he water can 
flow under the pier deck. Advantages of the “open”-type are that 
horizontal soil pressures are absent reducing the cost of construc
tion and a deep pit can be dredged around it sothat in tidal areas 
a loaded ship can enter at high water and as it were sink in the pit 
at low water.

Thus “voyage” repairs can be carried out on a loaded ship.
The “closed” pier-constructure and the quay do no t allow water 

movement perpendicular to  the longitudinal axis. Advantages are: 
some reduction of landing speed as w ater table rises between ship 
and structure; and the structure backed by soil is more resistant 
to the impact of the ships.

Piers grow wider due to the increase of crane-reach and lifting 
capacity and the requirement to tem porary store parts and equip
ment on the pier-deck without hampering traffic. The width of 
this pier is 20 meter. Piping for liquids and gasses as well as cables 
for electric power and light are housed in tunnels. P ipe connections 
can be made on the pier-deck. Electrical switch gear is operated 
inside the tunnel.

The pumproom dimensions required for the facilities to empty 
the repair-dock(s) leave generally enough space for other facilities 
for the dock(s) as well as for shops and quays in the vicinity. This 
pum proom  of a 150,000 tdw graving dock (fig. 12) houses among 
others: three main pumps with an aggregate capacity of 75,000 m 3 
per hour; ten auxiliary pumps; transform ers with high- and low- 
tension switch gear.

This pumproom (fig. 13) serves tw o adjacent repair docks of

Fig. 16 Lay-out masterplan (N.V. Kon. Mij. “De Schelde")

respectively 20,000 and 32 ,000  tdw. The three m ain pum ps w ith 
an aggregate capacity of 30 ,000  m :i per hour no t only em pty the 
two existing docks but a th ird  dock to be built in the  fu tu re  as 
well. Besides auxiliary pum ps and electrical equipm ent there  are 
two elevators to the dock floor, a freshw ater tank , w inches and 
hydraulic jacks to operate the  tw o flap-gates of the docks.

III. T H E  LA Y -O U T  O F  T H E  SH IPY A R D  F O R  S H IP 
B U IL D IN G  A N D  S H IP R E P A IR

W hat is the difference betw een building- and repair-yards? T he 
shiprepair-yard is lim ited as to  possible locations. This is p rim arily  
because the ship (the custom er) m ust come to the yard  to  receive 
the repairs (the product) w hereas in alm ost all other industries the 
product is delivered to the custom er.

IVift
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Fig. 18. Windroses at Lisbon ISR A E L  SH IPY A R D S LTD ., H A IF A

2. To transfer personal to  the shipbuilding-sector during slack
ness in the shiprepair-sector.

3. To keep the professional knowledge in  the repa ir-secto r up 
to standard by executing shipbuilding orders.

4. To reduce the fluctuations in the results of the enterprise.

In recent years a num ber of new shipyards fo r both shipbuilding 
and shiprepair have been designed. I t  is o f  in terest to  discuss the 
m aster plan  and the environm ental conditions th a t have influenced 
the lay-out of the two sectors.

The build ing-yard  is laid-out, as nearly as circum stances will 
allow, to  provide a straight-line flow of m aterial from  storage, via 
fabrication and  assem bly to  hull-assem bly. T he lay -ou t for a 
repair-yard  is “ro u n d ” .

B oth industries use essentially the  sam e equipm ent, tools and 
m ethods. H ow ever, the rep a ir p lan t dem ands m ulti-purpose m a
chine tools of large-range capacity  as com pared w ith the relative 
standardization of tools by the shipbuilder.

T he repair-yard  does no t p resen t the constancy in  volum e of 
work and th e  repetition  required  to  approach a m anufacturing  
process.

Then w hat are  th e  m otives to  com bine the repa ir an d  building 
activities in one enterprise? (K eizer-R apport).

1. T o  exercise sh ip repair w ork in  o rder to  get th rough in  times 
of slackness in the  shipbuilding-industry.

The available site situated east of H a ifa  on  the  K ishon  river, 
is m arked on land  by the dot and dash lin e  (fig. 14). T h e  w idth 
along the river is lim ited to  690 m  with reg ard  to  the d ep th  of 1014 
m. The southern boundary of th e  site is fo lin ed  by the projected  
canal to the free port. F urther starting  po in ts w ere: the  available 
floating dock w ith a lifting capacity of 75 0 0  ton  and  the  ship
building steel arrives by road.

The lay-out of the m asterplan indicates th e  location  of the  m ost 
im portant shipyard sectors. The repa ir-yard  is s ituated  along the 
south boundary w here deep water is available.

F loating docks were preferred over graving docks, because one 
floating dock was already available and to  be able to ad ap t the 
docking capacity.

The entrance of ships to  the floating docks coincides w ith  the 
intersection of the harbour entrance, the riv e r and  th e  canal to  the 
free port. T he turning-circle was located a t  this in tersection.

a s
RIVER



Fig. 20. Section repair-docks

N orth  of the access road the hu ll production departm ent is 
located . Im m ediately  north  of the  floating docks are the outfitting 
quays an d  buildings.

T he repa ir buildings and  quays are  east of the  repa ir basin. 
A  rep a ir p ier can  be  built in a d irect line with the quay along the 
canal.

T he production  program  contains shipbuilding and shiprepair 
up to  65 ,000  tdw  as well as non-m aritim e work.

A M S T E R D A M S C H E  D R O O G D O K  M A A T SC H A PPIJ N .V .
T he available site is situated  at the  intersection of the  N orth  

Sea C anal and W est H arbour (fig. 15). Berthes for seagoing ships 
and exits of rep a ir docks are  no t perm itted along the canal. An 
exception is m ade for a slipway o r building dock.

T he lay-out of the m asterplan  is as follows: the  shipbuilding 
sector in  U -shape begins and ends along the N orth  Sea Canal. 
F o u r repair-docks are p lanned  and eight berthes.

D ue to  site lim itations in  shape and area 75 percent of berth ing 
length  is along a pier.

N .V . K O N IN K L IJK E  M A A T S C H A P P IJ “D E  S C H E L D E ”
This is an exam ple of a m ajo r shipyard which could no t follow 

up  the dem ands of ever increasing ship dimensions on the original 
site. T h e  available land  and  w ater areas were too sm all and  the 
accessibility is lim ited to  32 ,000  tdw  by a lock.

The decision to  establish a new  shipyard on a site (fig. 16) along 
th e  W estern Scheldt was m otive to  establish the industrial harbour 
F lush ing-E ast in cooperation  w ith the T ransport M inistry  (M inis- 
terie  van V erkeer en W aterstaat).

T he m asterp lan  exists of th ree m ain  sectors, rep a ir docks and 
shops, shipbuilding docks and assem bly shops and associated in
dustries.

T he first stage of the repair yard  has been built in  the  centre of 
the  site, in o rder to  extend the repa ir facilities to the  left and 
shipbuilding in the  opposite direction.

Space for associated industries is allocated on the  landside. 
T he three basins are 450  m  long. T w o are destined fo r repair.

T he first stage exists of: tw o repair docks of respectively 20,000 
and 32 ,000  tdw, a floating dock of 1,000 ton lifting capacity, 
berth ing  length of 1,000 m eter along quay, p ier and floating 
pontoon , and the necessary shops and  offices.

L IS N A V E  M A R G U E IR A  S H IPY A R D , LISBO N
T he environm ental conditions of the shipyard site are favour

able (fig. 18, 19). T he site is on the  Tagus river opposite the city 
of L isbon. T anker routes are situated  in front of the Tagus estuary. 
T he access to  the shipyard is well navigable.

The tidal range is about 4 m eter and ra ther stable due to  the 
presence of the A tlantic Ocean. T he frequency- and velocity- 
roses indicate respectively northerly  wind of m edium  force.

These environm ental conditions have led to th e  lay-out w hich 
was pu t into use in  June 1967. As shiprepair-yard it satisfies all 
the requirem ents of lay-out. T he repair shops are  “ su rrounded” 
by the ships to  be repaired.

As shipbuilding-yard the first step has been taken  to building 
ships up to  300,000 tdw. T he m ain repair-dock has been extended 
with a building-dock by m eans of a  portable in term ediate  door.

The cost of construction of berthes, foundations, shops and 
repair docks could be kept to  a m inimum.

By adopting the pier-dolphin  principle the berth ing  length  is 
m axim um  at m inim um  cost of construction.

T he repair shops are founded  on a large rock outcrop by m eans 
of short piles.

B oth repair docks have drainage-floors reducing th e  construc
tion cost considerably (fig. 20).

A n interesting aspect in the growth of the dry docking capacity. 
In 1961 it was 50,000 tdw. V ia 65,000, 80,000 and  150,00 tdw 
it reached  its final capacity in 1965 nam ely 300 ,000  tdw  after 
had been established before th a t drainage-docks could be realized.

CONCLUSIONS

T he lay-out of the  m odern  shipbuilding-yard will be adapted  to 
the series production of ships, the continuous flow préfabrication , 
advancem ent of outfitting, program m ed internal tran sp o rt system, 
handling of bulky outfitted “block”-sections up to  1,000 tons or 
more.

T he lay-out of the m odern shiprepair-yard will be m ost effected 
by the “ scaling u p ” , th a t is, the  rap id  growth of ship dim ensions 
and of the  “tools” to  repair them .

B erthes are increasing in  length, drydocking facilities are always 
too small, while ever higher dem ands are made upon the  shape and 
the location as well as the  accessibility of the available site. This 
aspect is of particular im portance, while locating the site for a 
shipyard in the R o tterdam  harb o u r area for ships u p  to 500,000 
tdw or even 1,000,000 tdw.

Experience shows th a t alm ost all lay-outs of newly established 
shipyards are fo r shipbuilding and shiprepair. P roduction  is 
started with repair of ships. A n exception is form ed by  the in 
dividual specialized shipyard which is p a rt of a  group.

F inally  it is a “m any-headed” problem  to design or adap t a 
lay-out which responds to  the new trends in the industry. This will 
be confirm ed by the realization of the proposals of the  “K eizer- 
R ap p o rt” .



W ATERD ICHT EN BRANDVRIJ DOORVOEREN VAN LEID INGEN AAN BOORD VAN 
SCHEPEN

O veral, m aar in  he t bijzonder aan boord  
van  schepen, w orden de e lektro techniek  
en de elek tron ica m eer en  m eer toegepast. 
Bij de bouw  van schepen w ord t m et de 
m oderne  outillage rekening  gehouden, 
m aar ju ist door de u itb reid ing  van de 
elek tro techn iek  en  de e lek tron ica neem t 
he t aan ta l elektrische leidingen toe en 
gaan  deze een ru im teprobleem  vorm en. 
M en  k an  aan  boord  van  schepen n ie t o n 
gestraft overal zulke leidingen doorvoeren 
zonder er aandach t aan  te  besteden, dat 
iedere  doorvoering v an  een leid ing een 
gat b e teken t en ieder gat een gelegenheid 
is om  w ater door te  laten. Bovendien 
vorm en zulke gaten, bij b rand , gevaarlijke 
punten .

D e m eest bekende wijze van  afdichten 
op p laa tsen  w aar leidingen de schotten 
passeren  zijn z.g. w arteldoorvoeringen. 
A an  b o o rd  van  schepen w orden  m eestal 
sta len  p laten , die elk  he t benodigde aan 
ta l w artels bezitten, gem aakt. Bij een to e 
nem end  aan ta l leidingen w ordt het aantal 
w artels dus groter en  daard o o r de b e 
doelde w artelp laten . M oeten  later, bij een 
u itb reid ing  van de elektrische installatie, 
nog leidingen w orden toegevoegd, dan 
m oet g e trach t w orden plaats te vinden om  
w artels aan  te  brengen.

H e t is een Zw eedse m arine-ingenieur 
gew eest die deze, in de p rak tijk  voo rko 
m ende m oeilijkheden to t aanleid ing gaven 
aan  dit p robleem  te w erken, m et als resu l
taa t, d a t een  afdichtingssysteem  is o n t
staan , da t n iet alleen in  Zw eden, m aar in 
vele landen  van E u ro p a  w ord t toegepast.

O ok in ons lan d  zijn zowel ta l van  k o o p 
vaardijschepen a lsook  m arineschepen m et 
dit systeem  van leid ingdoorvoer u itgerust.

O p alle p laa tsen  w aar e lek tric ite its
kabels d o o r w aterd ich te  schotten, do o r 
dekhuizen e.d. gevoerd  w orden, w orden  
ijzeren ram en  ingelast. D oor deze ram en 
w orden alle kabels geleid. O m  deze k a 
bels w orden  (tweedelige) blokjes gelegd 
die sam en  een g a t vorm en  overeenstem 
m end m et de bu itend iam eter van  de be
treffende kabel. D eze v ierkan te  b lokjes, 
om  de kabels gelegd, w orden u itslu itend , 
naast en boven  e lk aa r, in h e t ijzeren raam  
ondergebrach t.

P roeven hebben  aangetoond, d a t deze 
schot- en dekdoorvoeringen  lucht-, gas
en w aterd ich t zijn. B randproeven  hebben
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Fig. 1. Het doorvoerraam, met rechts de passtukken en links de onderdelen voor
de eindafdichting.

verder uitgewezen, dat de doorvoeringen 
zelf volkom en o n b ran d b aar zijn en dat 
het vuur ook niet door de doorgevoerde 
k abels  w ordt voortgeplant.

W anneer alle leidingen in  het raam  zijn 
gelegd en de h ierboven  genoem de blokjes 
om  de kabels geplaatst zijn, w ordt door 
m iddel van de in het raam  aanwezige 
bout, de inhoud aangedruk t en op deze 
wijze gedicht. H et verd ien t aanbeveling 
de g rootte  van he t raam  zó te kiezen, dat 
er, na  inbreng  van de kabels en blokjes, 
nog ru im te d aarin  overblijft. D eze extra 
ru im te w ordt m et gesloten blokjes (d.w.z. 
blokjes zonder gat) opgevuld. M oeten la
te r leidingen w orden toegevoegd, dan is 
daarvoor de ru im te reeds aanwezig door 
het uitnem en van die gesloten blokjes. 
M en spaart ruim te, d o o rd a t bij d it systeem 
de kabels veel d ich ter naast en op elkaar 
kom en te liggen dan bij gebruik van de 
w arteldoorvoeringen. (Bij w arteldoorvoe
ringen m oet de m oer kunnen w orden aan
gedraaid , zodat ook voor de m oersluiting 
ru im te m oet blijven).

H et aan ta l leidingen dat in een raam  
w ord t gelegd is onbeperkt. E r  zijn 
standaard ram en  in  drie afm etingen. Indien 
het grootste s tandaard raam  onvoldoende 
ru im te zou bieden om  alle kabels door 
te  laten, dan kan  m en een tw eede raam  
aanbrengen, of men neem t meervoudige 
ram en die een eenheid  vorm en.

D e brandveiligheid

E lektrische leidingen, voorzien van 
isolatie, zijn w anneer b ran d  uitbreekt, 
goede voortp lan ters n aa r aangrenzende 
ruim ten. D oor de bovenom schreven door
voeringen is de oplossing bereik t om die 
voortp lan ting  tegen te  gaan. De blokjes 
die in de doorvoeringen gebruikt worden, 
zijn vervaardigd uit een grondstof sam en
gesteld uit tw ee com ponenten. E en  syn
thetische oliebestendige rubber en een stof 
die bij verhitting  een brandverstikkend

Fig. 2. Vier fasen van de opbouw van een doorvoering.



Fig. 3. Tekening van een doorvoering, waarbij 
enkele maten van de passtukken zijn aangegeven.

gas afgeeft. Bij brand in een kabel ver
vorm t deze onbrandbare afdichting zich 
to t een massa gelijk aan schuim rubber. 
Deze massa zet zich daardoor uit en ver
vangt de verbrande isolatie van de door
gevoerde leidingen. D aarna  vorm t zich 
rondom de verbrande kabelresten een 
dichte vulling die een voortplanting van 
het vuur verhindert.

De ruimtebesparing w ordt zeer duide
lijk gedemonstreerd bij de koel- en vries- 
ruimten. Voor de tem peratuurcontrole

is een groot aantal dunne therm o-leidin- 
gen nodig. H et grootste raam  (ca. 140 X 
235 mm) kan 100 van deze dunne leidin
gen bevatten.

De eenvoud bij de m ontage en de 
ruim tebesparing zijn doorslaande redenen 
geweest dat deze wijze van kabeldoorvoer 
zo snel ingang gevonden heeft. Zonder 
nog nauw keurig te  w eten hoeveel leidin
gen en  van w elke d iam eters op een be
paalde plaats m oeten w orden doorge
voerd, kan reeds het raam  bij de bouw 
worden aangebracht. D at he t daarna een
voudiger is d e  kabels door deze ram en te 
voeren in plaats van elke kabel door een 
wartel te leiden is, vooral bij lange kabels, 
begrijpelijk.

Alhoewel de fabrikan ten  van elektri
sche kabels de diam eters bekend geven, is 
het dikwijls onm ogelijk deze opgave in 
millimeters nauw keurig  te  doen. Zijn de 
kabels echter aangevoerd, dan kan men 
de juiste diam eters vaststellen. D an kan 
men bepalen w elke blokjes, m et welke gat- 
diam eters, m en nodig heeft. H et vereen
voudigt de w erkzaam heden doordat de 
kabels reeds door de ram en gevoerd kun-

OVERDRACHT M.S. „TYRO”

Fig. 4. Verkleinde afbeelding van een schets
blad ,,Plan” op grond waarvan de fabriek, in 
dezelfde volgorde, in doosjes, de passtukken 

levert.

nen  w orden  (en aangesloten kunnen  w or
den) hoewel de blokjes nog n iet aanwezig 
zijn.

Op 11 oktober 1967 is het m otorvrachtschip Tyro, dat 
voor rekening van N .V . M aatschappij Zeevaart, R otterdam , 
ten behoeve van haar H olland-Ierland Lijn op de werf van  V an 
der Giessen-de N oord n.v. is gebouwd, na een proefvaart op de 
Noordzee aan de rederij overgedragen.

Het m.s. Tyro  is een m otorvrachtschip met een draagverm ogen 
van 1500 ton, speciaal u itgerust voor het vervoer van pallets, flats 
en containers, vee.

De hoofdafmetingen zijn: lengte over alles 84,00 m, breedte 
14,30 m en holte 9,67 m.

In dit schip, dat onder B ureau Veritas klasse is gebouwd, is 
gerekend op de toepassing van de m eest moderne ladingbehande- 
ling. E r zijn hiertoe zijlaaddeuren aangebracht, door welke de 
lading op vorkheftrucks naar en van boord wordt getransporteerd. 
M et behulp van 2 dekkranen kan het schip de flats en containers

zelf laden en lossen. D e luiken zijn hydraulisch bedienbaar.
Gedeeltelijk is het schip uitgerust voor koel- en vrieslading. 

Tw ee dekken zijn ingericht voor he t vervoer van vee. D e  ru im en 
w orden 20 m aal per uur geventileerd.

In  het schip zijn twee m otoren van het fabrikaat M .W .M . m et 
een totaalverm ogen van 3000 pk geïnstalleerd, die h e t schip op de 
proeftocht een snelheid van 15 knoop heeft gegeven.

H et schip, w aarvoor de opdracht in  augustus 1966 w erd ver
leend, werd op 17 juni 1967 te w ater gelaten.

H et schip gaat de snelste verbinding tussen E u ro p a  en het C on
tinen t in beide richtingen onderhouden.

De passagiersaccom m odatie bestaat uit 5 tw eepersoons- en 2 
éénpersoonshutten, elk voorzien van een bad.

De kleur van het schip is olijfachtig groen, w aarm ede de rederij 
is afgeweken van de traditionele kleur van h aar schepen.



22 februari 1968
te Rotterdam

23 februari 1968
te Amsterdam

NEDERLANDSE VERENIGING V A N  TEC H N IC I  OF SC H E EP V A A R T G EB IED
VO O R LO PIG  PROGRAM M A V O O R  LEZINGEN, E X C U R S IE S  E N Z .

17 januari 1968
te Groningen

1 februari 1968
te Rotterdam

2 februari 1968
te Amsterdam

17 februari 1968
te Amsterdam

Vergadering. Hierin zullen door P. van 
Leeuwen J r’s Buizenhandel N.V. te Zwijn- 
drecht de volgende films worden vertoond: 
„Stalen aderen”, over de fabricage van sta
len buizen en „Slochteren aan de lijn”, over 
de aanleg van aardgasleidingen.

Glijlagers, door dr. ing. J. Kohlmeyer, direc
teur van Braunschweiger H üttenwerk te 
Braunschweig en H. Grosskurth, service 
ingenieur Glyco concern.

Jaardiner, waarbij ook de dames van harte 
welkom zijn, wordt georganiseerd door de 
Afdeling Amsterdam, in het Hilton Hotel. De
leden van de afdeling „Rotterdam ” kunnen 
zich doen inschrijven bij het secretariaat, 
Burg. s’Jacobplein 10, Rotterdam -2, voor 
een verenigde bustour naar genoemd evene
ment. H et vertrekpunt zal dan zijn van het 
parkeerterrein achter Garagebedrijf Broe- 
delet.

Tankbehandeling:
a. de economie en techniek;
b. de verwerking der coatings, door één of 

meer deskundigen van Pieters Schoen & 
Zoon N.V. - Scheepsverven, Rotterdam.

13 maart 1968
te Groningen

14 maart 1968
te Rotterdam

15 maart 1968
te Amsterdam

25 april 1968
te Rotterdam

26 april 1968
te Amsterdam

16 mei 1968
te Rotterdam

17 mei 1968
te Amsterdam

Lezing en film over baggeren, door een lid 
van de I.H.C.

Driepoot lassen en neergaand lassen van 
stalen met hoge vloeigrens, door de heer 
G. Zoethout, lastechnisch ingenieur.

Experiences with electronic control equip
ment on board of ships, door Messrs. S0ren 
T. Lyngs0 an d /o r P. B. Fischer of S0ren T. 
Lyngs0 A.S. te Kopenhagen.

Bovenstaand programma zal steeds in „Schip en W erf” worden her
haald. Wijzigingen of aanvullingen kunnen hierin voorkomen. Boven
dien zal van elke vergadering of andere bijeenkomst aan leden ' en 
begunstigers een convocatie gezonden worden.

Nederlandse Vereniging van 
Technici op Scheepvaartgebied

A F D E L IN G  „ G R O N I N G E N ”

Notulen van de afdelingsvergadering op 
woensdag 15 november ’67 in Café Rest. 
RICHE te Groningen.

Aanwezig 20 leden en introducés. Van 
het bestuur zijn de heren F. Smit en W. 
Vuursteen afwezig. V oorzitter is de heer Ir. 
G. Sellmeijer. De voorzitter opent te 8.20 uur 
de vergadering. Hij verwelkomt de heer Joh. 
F. Vrouwes, algemeen secretaris van het 
hoofdbestuur en de spreker voor deze avond, 
de heer Ir. J. J. J. Crul, hoofd van het studie
bureau en  procuratiehouder bij de „Eerste 
Nederlandse Cementindustrie” (ENCI) N.V. 
te M aastricht. N a het voorlezen van de 
notulen der vorige vergadering krijgt de heer 
Crul he t woord. Aan de hand van een groot 
aantal lichtbeelden ontvouwt deze de pro
blemen van het transport van onverpakte 
cement en de ontwikkeling van de zelflos
sende cementtanker.

Aan de hieropvolgende zeer geanimeerde 
discussie w ordt deelgenomen door de heren 
B. N iestern, G . Smith, D. Barkmeijer, Sell
meijer, Lussenburg, W. Visser en Bijlholt.

De voorzitter dankt de spreker voor deze 
bijzonder interessante lezing. D e thuisblijvers 
hebben deze keer zeer veel gemist. D e enige 
vraag die hij to t slot nog zou willen stellen is: 
„W aarom worden deze cementtankers nog 
niet van cem ent gemaakt?”.

Als bij de rondvraag niemand het woord 
verlangt, sluit de voorzitter de vergadering 
te 11.00 uur.

Notulen van de afdelingsvergadering op 
woensdag 13 december 1967 in één der zalen 
van Café Rest. RICHE te Groningen.

Aanwezig 29 leden en introducés. Van 
het bestuur zijn de heren G. Smith en W. 
Vuursteen m et kennisgeving afwezig. Voor
zitter is de heer Ir. G. Sellmeijer. De voor
zitter opent de vergadering te 8.15 uur. Hij 
verwelkomt de heren Ir. W. A. Koumans, 
N. B. Lansink en Zorn, resp. Hoofdinge
nieur, chef tekenkam er en chef afd. publici
teit bij de N.V. Machinefabriek STORK- 
JA FFA  te U trecht.

N a het voorlezen der notulen van de 
vorige vergadering krijgt de heer Koumans 
het woord.

N a  een korte inleiding over de grootheden 
die het vermogen van een stuurmachine be
palen en een beschouwing over de voor- en 
nadelen van de verschillende types stuur- 
machines gaat hij uitvoerig in op de tech
nische details, zich daarbij beperkend tot de 
hydraulische machines. Een groot aantal 
dia’s van uitgevoerde machines en werkings- 
schema’s verduidelijken het gesprokene.

Vooral de uitvoeringen op schepen met 
meerdere roeren waren interessant. De hier
na door mevrouw Boer en de heren Gulde- 
naar, K. Pronk, Nieland, D. Barkmeijer, 
Boer en B. N iestern gestelde vragen werden 
door de heer Lansink uitvoerig beantwoord.

De voorzitter bedankte beide heren voor 
de wijze waarop zij onze kennis van stuur- 
machines weer op peil hebben gebracht.

N a  de rondvraag, waarvan door niemand 
gebruik w ordt gemaakt, en een mededeling 
over de volgende vergadering, sluit de voor
zitter de vergadering te 11.10 uur.

NIEUW SBERICHTEN
PERSONALIA  
Ir. P. H. de Groot f

Op 25 december 1967 overleed te Bloe- 
mendaal in de leeftijd van 66 jaar de heer 
ir. P. H. de Groot, directeur en oprichter 
van het Bureau voor Scheepsbouw Ir. P. H. 
de Groot N.V.

De heer De G root was lid van de N eder
landse Vereniging van Technici op Scheep
vaartgebied.

D. L. van der Ben f
Op 27 december 1967 overleed in de leef

tijd van 57 jaar de heer D. L. van der Ben, 
directeur A. van der Ben N.V., Fabriek van 
Pijpleidingen te Rotterdam.

De heer Van der Ben was lid van de 
Nederlandse Vereniging van Technici op 
Scheepvaartgebied.

Afscheid 1. Verweij Jzn.
De heer J. Verweij Jzn., oudste firmant 

en oprichter van het Expertise- en Taxatie
bureau Verweij & Hoebée te Amsterdam, 
heeft zich in verband m et zijn leeftijd, per
1 januari 1968 uit de zaak teruggetrokken. 

Ter gelegenheid hiervan zal een afscheids
receptie worden gehouden op maandag 22 
januari a.s., van 15.00 tot 17.00 uur, in 
Hotel Krasnapolsky te Amsterdam.

Afscheid J. de Geus
Op 31 januari 1968 zal de heer J. de Geus, 

Hoofd Technische Dienst van Van Nievelt, 
Goudriaan & Co’s Stoomvaart M aatschappij 
N.V. te Rotterdam, na een ruim 43-jarig 
dienstverband, genoemde N.V. wegens pen
sionering verlaten.

Ter gelegenheid hiervan zal op vrijdag
2 februari a.s. een afscheidsreceptie worden 
gehouden op het kantoor, Veerhaven 2 te 
Rotterdam, van 16.00 tot 17.30 uur.

De heer De Geus zal worden opgevolgd 
door de heer J. Kregel.



Afscheid D. J. Hanzon
In verband met het bereiken van de pen

sioengerechtigde leeftijd zal de Inspecteur 
voor de Scheepvaart, Hoofd van het Ie Dis
trict, de heer D. J. Hanzon de dienst gaan 
verlaten op 31 januari 1968.

Ter gelegenheid hiervan zal een receptie 
worden gehouden op dinsdag 30 januari a.s. 
van 16.00-17.30 uur in de Raadszaal van de 
Raad vóór de Scheepvaart, Oude Brugsteeg 
11 te Amsterdam. Tevens zal kan kennis 
gemaakt kunnen worden met de opvolger 
van de heer Hanzon, de Inspecteur voor de 
Scheepvaart M. Th. J. Berlage.

Metaalbedrijf Rademakers N.V.,
Rotterdam

Met ingang van 1 januari 1968 hebben de 
volgende benoemingen bij bovenstaande 
N.V. plaatsgevonden: benoemd tot onder
directeur de heer ir. W. F. T. C. Olderaan, 
tot hoofdadministrateur de heer A. van 
Bussel en de heer J. A. Broekhuisen tot 
bedrijfsingenieur, speciaal belast met de ont
wikkeling van fabricagemethoden.

D. Touw Expertise- en Ingenieursbureau, 
Rotterdam

Met ingang van 31 december 1967 is de 
heer C. M. Touw ing., oudste firmant, uit de 
maatschap getreden.

De heer Touw blijft als adviseur aan de 
firma verbonden.

Met ingang van 1 januari 1968 is de heer 
J. J. M. Touw als firmant in de maatschap 
opgenomen.

Grasso’s Koninklijke Machinefabrieken 
N.V., ’s-Hertogenbosch

Met ingang van 1 januari 1968 is de heer 
W. Baars, voorheen directeur van Grenco 
N.V., benoemd tot directeur van Grasso- 
Stacon N.V. In verband hiermede is de heer 
Baars uit de directie van Grenco N.V. getre
den.

Met ingang van dezelfde datum zijn de 
heren F. F. Schoenmakers en F. G. Pennings, 
voorheen adjunct-directeur, benoemd tot di
recteur.

De directie wordt thans gevormd door de 
heren: F. F. Schoenmakers, algemeen direc
teur; F. G. Pennings, commercieel directeur 
en ir. A. L. Stolk, technisch directeur.

Phs. van Ommeren (Rotterdam) N.V. 
Rotterdam

De heer J. K. van den Broek heeft wegens 
het bereiken van de pensioengerechtigde 
leeftijd, zijn functie als directeur der ven
nootschap per 31 december 1967 neer
gelegd.

Als zodanig is hij met ingang van 1 januari 
1968 opgevolgd door de heer J. H. Jonkman, 
voorheen adjunct-directeur der vennoot
schap.

Met ingang van 1 januari 1968 werd de 
heer Van den Broek de persoonlijke titel van 
gedelegeerd commissaris der vennootschap 
verleend.

Samenvoeging Machinefabriek 
Voorwaarts N.V. en Hewitt-Robins 
Europa N.V.

Met ingang van 1 januari 1968 zijn de 
bedrijven van Machinefabriek Voorwaarts 
N.V. en Hewitt-Robins Europa N.V. samen

gevoegd in een vennootschap onder firma, 
welke de naam draagt Hewitt-Robins Europa 
v.o.f.

De directie wordt gevoerd door ir. H. 
Klaassen, directeur en de heren P. J. W. 
Guyken en A. M. Leeuwin, adjunct-direc
teur.

Alle activiteiten op het gebied van ver
koop, fabricage en montage worden geco
ördineerd vanuit het kantoor Schaafstraat 
18-20 te Amsterdam-19.

Voor de specifieke produkten van de 
Machinefabriek Voorwaarts zal de merk
naam „Voorwaarts” gehandhaafd blijven.

De „General Superintendence Company 
Ltd.” opent kantoor te Rotterdam

De Marine Division van de General Su
perintendence Company Ltd., Genève, Zwit
serland, heeft per 1 januari 1968 een kan
toor geopend te Rotterdam.

Het adres is: c /o  Internationale Controle 
Mij., Postbus 564 —  Wijnhaven 99, telefoon: 
010- 13 49 60.

De afdeling staat onder leiding van de 
heer W. A. van Leeuwen, A.M.I. Mar. E.

Technische Hogeschool Delft
Geslaagd voor het doctoraal examen voor 
werktuigkundig ingenieur 

P. L. Coppens, Boekel; R. Baaij, Heem
stede; G. P. T. Cuijpers, Sittard; A. Zijlstra, 
Aerdenhout; P. Hagendijk, Maassluis; A. E. 
Kuiper, Enschede; J. L. J. Boot, Driebergen 
(met lof); R. Bun, Hontenisse; S. P. R. Nie- 
koop, Delft; A. Schottland, ’s-Gravenhage; 
J. P. E. van Wersch, Heerlen; R. Kluver, 
Amsterdam; W. H. Berkelder, Dinxperlo; A. 
P. Blok, Voorburg; R. C. Buis, H. I. Am
bacht; A. Hooimeijer, Barendrecht; N. J. van 
Waveren, Noordwijkerhout; A. W. Monster, 
Oostvoome; M. W. J. M. Verberk, Door- 
werth.
Geslaagd voor het doctoraal examen voor 
vliegtuigbouwkundig ingenieur 

A. A. G. Cooper, ’s-Gravenhage; P. van 
Dommelen, Zegveld; G. M. van Dijk, Lei
den (met lof); E. Montemayor, Delft; J. M. J. 
A. Nicolaes, Delft; J. J. M. Reijs, Oss; K. F. 
Wakker, Rotterdam (met lof).
Geslaagd voor het doctoraal examen voor 
scheepsbouwkundig ingenieur 

A. P. A. Jaeger, Delft; C. A. Winde, Rot
terdam.

Kunststoffeninstituut TNO, Delft
Met ingang van 1 januari 1968 zijn het 

Kunststoffeninstituut TNO en het Rubber- 
instituut TNO samengevoegd onder de naam 
Kunststoffen en Rubberinstituut TNO. Het 
instituut wordt gevestigd in de nieuwbouw 
van het TNO-complex Zuidpolder te Delft.

Nieuwe opdrachten
Van de Nederlandse Mij. voor Werken 

Buitengaats heeft Boele-Bolnes opdracht ge
kregen voor de bouw van een schip, bestemd 
voor de exploratie van de zeebodem. Dit 
vaartuig zal gebouwd worden met twee rom
pen waartussen een dek wordt aangebracht; 
een zg. Catamaran. Beide rompen worden 
voorzien van twee Voight Schneider propel
lers; op het dek wordt een kraan gemonteerd 
voor de dekwerkzaamheden. H et vaartuig 
zal een lengte krijgen van veertig meter.

Een tweede nieuwbouwopdracht werd ont
vangen van de Kon. Mij A d riaan  Volker 
voor de bouw van een 54 m eter lange bakken- 
ladende profielzuiger.

De Koninklijke H oliandsche Lloyd te A m 
sterdam heeft aan de N.V. M achinefabriek 
en Scheepswerf v /h  Piet S m it Jr. te Rotter
dam opdracht verstrekt v o o r de bouw van 
een vrachtschip van 9.200 to n  dw. (hoofd
afmetingen: 147,50 x 18,50 x  10,60 x 7,50 
m). Drie ruimen komen v o o r  en cén ruim 
achter de brug; in een k le in  ruim  zullen 
diverse chemicaliën kunnen worden ver
voerd. Het schip zal w orden uitgerust met 
een Schelde-Sulzer-motor v a n  5.500 apk. 
voor een dienstsnelheid van 16 knopen. De 
motor zal vanaf de brug bediend kunnen 
worden. Het schip zal w orden ingericht voor 
gepalletiseerde lading; heftrucks zullen in de 
ruimen kunnen komen. O plevering is be
paald in januari 1969.

Tewaterlatingen

Eind december jl. is op de V eroim ew erf in 
Brazilië van een serie van v ie r te bouwen 
zusterschepen voor rederij N e tu m ar Com- 
panhia de Navegajao M aritim a het eerste 
vrachtschip van 7000 t.d.w. te  water gelaten.

De geheel gelaste M arcod Souza Dantas, 
die een accommodatie bezit geschikt voor 
24 personen heeft de volgende hoofdafm etin
gen: lengte over alles 121 m eter, breedte op 
spanten 17 meter.

Het voor vervoer van stukgoed  en lange 
lading ingerichte schip zal e e n  dienstsnelheid 
krijgen van 15,9 mijl.

De werf heeft 18 schepen in bestelling.
Men is ook begonnen m et d e  fabricage van 

de grootste dieselmotoren.
Tevens werd de Dalila, een  vrachtschip 

van 12.000 ton, overgedragen aan Netum ar 
Companhia de Navegagao M aritim a in Rio 
de Janeiro.

Op 14 december 1967 is m et goed gevolg 
te water gelaten het m otorschip Dorrit Lea, 
bouwnummer 139 van Scheepsw erf „Hooge- 
zand” N.V. te Bergum, bestem d voor de 
heer Knud I. Larsen e.a. te  Kopenhagen.

Hoofdafmetingen zijn; lengte  66,50 m, 
breedte 11,80 m, holte 3 ,7 5 /6 ,2 5  m.

In dit schip wordt geïnstalleerd een 4-takt, 
enkelwerkende M aK -m otor van het type 
6 M u 451 AK met een verm ogen van 1000 
pk bij 340 omw/min.

H et motorschip Dorrit L e a  wordt gebouwd 
onder toezicht van Bureau Veritas voor de 
klasse:

#  I 3 /3  L 1.1. Glacé III A. & C.P.

12 december 1967 is bij de scheepswerf 
„De Hoop” in Lobith het m otorschip Dun- 
vegan Head te water gelaten. Het schip 
(6000 ton en een ruim inhoud van 272.000 
kubieke voet) is bestemd v o o r  vervoer van 
kolen. De Danvegan H ead, een schip van 
het bulkcarriertype, is bestem d  voor de 
Schotse rederij The South G eorgia Co Ltd 
te Edinburg. De doopplechtigheid werd ver
richt door mevrouw P. F. S. Kitterm aster, de 
echtgenote van een der d irec teuren  van de 
rederij.

Op de vrijgekomen helling is de kiel gelegd 
voor een dubbeischroefzeesieepboot voor 
een rederij in Mexico-City.



Op 27 december 1967 zijn tijdens een 
korte plechtigheid overgedragen de koel- 
schepen Gorgol en Tagant, resp. bouwnum- 
mer 688 van Scheepswerf „De W aal” N.V. 
te Zaltbommel en bouwnummer 496 van 
N.V. Scheepswerf en Machinefabriek „De 
Biesbosch” te Dordrecht, bestemd voor de 
Société M auritanienne d'Arm em ent a la 
Pêche S.A. te Port Etienne.

Hoofdafmetingen van beide schepen zijn: 
lengte 73,50 m, breedte 11,80 m, holte 
3,95/6,50 m.

In deze schepen werd geïnstalleerd een 
4-takt, enkelwerkende A.G.O.-motor van 
het type G16-VS-240-DL met een vermogen 
van 2500 pk bij 1100 om w/m in.

De motorschepen Gorgol en Tagant wer
den gebouwd onder toezicht van Bureau 
Veritas voor de klasse:

^  I 3 /3  L 1.1. A. & C.P. Glacé III 
R.M.C.

Onder de werfbouwnummers 1330 en 
1331 werden door Scheepswerven D. Boot 
N.V. te Alphen a.d. Rijn 2 coasters gebouwd 
van het open/closed shelterdecktype met 
de volgende afmetingen: lengte over alles 
79,60 m, breedte 11,80 m, holte tot shelter- 
deck 6,85 m, lengte op de loodlijnen 69,60 
m, holte tot hoofddek 3,89 m, motorvermo
gen 1490 pk bij 280 om w/m . Deadweight 
1310 ton open, closed 2550 tons. Graanin- 
houd 121.000 cubic ft, baleninhoud 110.000 
cubic ft.

De Schippersgracht is geschikt voor het 
vervoer van vele soorten lading, welke in de 
voor deze scheepsafmetingen relatief zeer 
grote ruimen gestuwd kan worden. De con
structie voldoet aan de eisen van Lloyd’s 
Register, Atlantische vaart met zwaarste ijs- 
klasse 1.

Ondanks het feit dat het hier een coaster 
betreft waarvan de bruto tonnage kleiner is 
dan 500 BRT en ondanks de —  met het oog 
op de vaart in zware ijsgang —  zeer zwaar 
uitgevoerde scheepsconstructie, heeft de 
Schippersgracht een uitzonderlijk groot 
draagvermogen, zowel als „open” als „clo
sed” vaartuig. De 1500 pk Industriem otor 
type 6D80HDN, geeft het schip een snelheid 
van ca. 13 knopen.

In de motorkam er zijn 3 hulpmotoren op
gesteld, die generatoren, pompen, compres
soren en hydraulische pompen aandrijven. 
De inbouw van de motorinstallatie is uit
gevoerd door N.V. G orter te Hoogezand.

De machinekamer is volgens de nieuwste 
eisen van Lloyd’s Register en Scheepvaart 
Inspectie, uitgerust met brugbediening, be
veiliging en alarmering, welke het mogelijk 
maken met een onbemande motorkamer te 
varen. De elektrische installatie is geleverd 
door N.V. Vogelenzang de Jong te Krimpen
a.d. IJssel. De verblijven van de bemanning 
zijn alle voorzien van warm en koud stro
mend water en C.V. M et het oog op de vaart 
naar Finland zijn de verblijven van een uit
stekende isolatie voorzien.

Het laadgerei wordt gevormd door een 
Poelman ongestaagde mast met 4 vijftons- 
laadbomen boven de zeer brede luiken. De 
Hatlappa laadlieren worden hydraulisch ge
dreven door in de machinekamer opgestelde 
pompen. In  de bak is een havenset opgesteld.

De proefvaart werd gehouden op de N ieu
we Waterweg. Het schip is tot volle tevre
denheid aan opdrachtgevers C.V. „Schip
persgracht” te Amsterdam, overgedragen.

Het zusterschip de Brouwersgracht is in 
juli van dit jaar in de vaart gebracht.

Nederlands Normalisatie-instituut, Rijswijk
Afkeuren van staalkabels

Om te voldoen aan de behoefte die reeds 
lang in het bedrijfsleven wordt gevoeld om 
te beschikken over genormaliseerde maat
staven voor het afkeuren van staalkabels, is 
opgesteld het normontwerp 3233 Het afkeu
ren van staalkabels. In  de praktijk verloopt 
het afkeuren van staalkabels volgens uiterst 
verschillende gedragsregels, afhankelijk van 
de aard van het bedrijf, de vakkennis m.b.t. 
staalkabels van de desbetreffende functiona
rissen en hun waardering van de veiligheid. 
Zo is het de normcommissie 3a (Staalkabels) 
bekend, dat in veel bedrijven kraanrunners 
na een vastgesteld aantal tonnen overgesla
gen goederen of na een vast aantal draaiuren 
worden vernieuwd, ongeacht de toestand 
waarin de kabels dan verkeren. Ook zijn 
echter legio gevallen bekend waarbij ver
vanging eerst plaatsvindt na breuk van de 
gebruikte kabels.

De commissie was zich ervan bewust dat 
het geven van richtlijnen voor afkeuren van 
staalkabels een zware opgave zou zijn, doch 
erkende nochtans het grote belang van deze 
vraag. In  verband met de reeds eerder door 
deze subcommissie opgestelde normen voor 
staalkabelschijven (NEN 2380) middellijnen 
van schijven en trommels voor staalkabels 
(NEN 2499), draaivrije en draaiarme con
structies voor hijsdoeleinden (NEN 2500), 
parallelconstructies voor hijs- en tractiedoel- 
einden (NEN 3231) en groepsfactoren voor 
staalkabels (NEN 3288), welke normen alle 
betrekking hebben op parallelgeslagen kabels, 
werd besloten, de afkeurnorm alleen op deze 
kabeltypen te richten.

Uitgegaan is van een viertal uiterlijk 
waarneem bare afwijkingen, die gedurende 
het gebruik van een staalkabel kunnen op
treden.

In het norm ontwerp zijn grenzen aan
gegeven, waarbij afkeuren moet volgen in 
het geval dat:
a. uitsluitend gebroken draden aanwezig 

zijn;
b. uitsluitend slijtage aanwezig is;
c. uitsluitend corrosie aanwezig is;
d. uitsluitend vermindering van kabelmid- 

dellijn te meten is.
D oor middel van het toekennen van waar

deringscijfers voor elk van deze criteria is 
de mogelijkheid geopend een staalkabel zo 
objectief mogelijk te beoordelen. Als leidraad 
bij de beoordeling van bovengenoemde cri
teria is een geïllustreerde tabel toegevoegd.

Afwijkingen, elk met het waarderings
cijfer 4 voor afkeur, komen in de praktijk 
afzonderlijk niet zoveel voor. Gewoonlijk is 
het een combinatie van gevallen, waarbij dan 
de tussenliggende waarderingscijfers (1-4) 
aan de tabel worden ontleend. Bij elkaar 
opgeteld geven deze cijfers het getotaliseerde 
waa.rderingscijfer van de gekeurde kabel. 
Indien deze som de waarde 6 heeft bereikt 
moet de kabel worden afgekeurd.

Als eerste voorbeeld noemen we:
voor gebroken draden 

waarderingscijfer : 3
voor slijtage waarde

ringscijfer : 1
voor vermindering mid

dellijn waarderings
cijfer : 1

totaal : 5 =  goedgekeurd

Tweede voorbeeld:
voor gebroken draden 

waarderingscijfer : 1
voor slijtage waarde

ringscijfer : 2
voor corrosie w aarde

ringscijfer : 2
voor vermindering ka- 

belmiddellijn waar
deringscijfer : 1

totaal : 6 =  afgekeurd

De subcommissie meent dat dit norm ont
werp slechts dan een goede basis vorm t voor 
het beoordelen, respectievelijk het afkeuren 
van staalkabels, indien bij regelmatige kabel- 
controle het verloop van de vier invloeds- 
grootheden wordt gevolgd. D aartoe is aan 
dit normontwerp een voorbeeld van een 
kabelkaart toegevoegd, waarop de levensloop 
van de betreffende kabel kan worden aan
getekend.

De commissie zal gaarne vóór 1 m aart 
1968 in kennis worden gebracht van erva
ringen bij toepassing van dit normontwerp 
in vele en uiteenlopende bedrijfsomstandig
heden en indien mogelijk ook resultaten van 
de meting van de restbreuksterkte van afge
keurde kabels.

Kritiek op dit normontwerp wordt gaarne 
ingewacht bij het Nederlands Normalisatie- 
instituut, Polakweg 5 te Rijswijk (ZH), al
waar men dit normontwerp kan bestellen 
tegen de prijs van ƒ 3,—  per stuk voor con
tribuanten, onderwijsinstellingen en stude
renden. V oor overige bestellers bedraagt de 
prijs ƒ 12,—  per stuk.
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TIJDSCHRIFTEN REVUE
Uittreksels van enige belangrijke artikelen uit buitenlandse tijdschriften, zoals deze worden verwerkt in de kaart- 

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

„Sea-Link a N ew  System of Push-Towing”
Sea-Link is een nieuw systeem van duwvaart m et grote lichters 

op zee en is oorspronkelijk ontwikkeld door L. R. Glosten & Ass. 
te Seattle. Bij de ontwikkeling is m en er vanuit gegaan om de drie 
horizontale bewegingen (Yaw, surge en sway) van de lichters 
afzonderlijk onder controle te  houden, doch aan de drie verticale 
bewegingen (roll, pitch en heave) volledige vrijheid te laten. H et 
systeem vorm t evenmin een belemmering voor het stampen, slin
geren en duiken van de kant van de duwboot ten opzichte van de 
lichter, hoewel is geconstateerd dat de lichter een matigende in
vloed uitoefent op deze bewegingen. De verbinding tussen boot en 
lichter bestaat uit een hoofd- en duwarm, die scharnierend is aan
gebracht en de stuwarm, die in het horizontale en verticale vlak 
k an  bewegen en de duweenheid op koers houdt. Beide arm en zijn 
aan de boot verbonden ter hoogte van het langsscheepse center 
van stabiliteit. Een protoype duwkonivooi vaart sinds enige tijd 
langs de W estkust van de Ver. Staten tussen havens van Puget 
Sound en de Straat van Juan  de Fuca en Georgië. De boot is 80 
voet lang o.a. en de lichter heeft een draagvermogen van 1500 ton. 
U itgebreide modelproeven m et verschillende boten en lichters heb
ben aangetoond, dat middelgrote konvooien, b.v. een boot van 110 
voet lengte en een 300 voets lichter met de vorm van een schip 
zonder moeilijkheden kunnen worden gebruikt bij alle weersomstan
digheden, die kunnen worden ontm oet tijdens oceanische en  korte- 
vaart-zeereizen.

(Ship and Baat Builder International, sept. 1967, blz. 28-30, 
5 fig., 1 foto).

„Design Aspects of Marine Propulsion Shafting Systems”, I. K. M ott 
en R. Fleeting.

Ten gevolge van overbrengingsproblemen in de laatste twintig 
jaar is bijzondere aandacht gevestigd op hinderlijke eigenschappen 
van enkel- en meerschroefsschepen. Principieel probleem is een sys
teem te  ontwerpen dat enerzijds het koppel overbrengt op de schroef, 
anderzijds de stuwdruk af moet voeren naar het stuwblok. Voorts 
m oet men aan .de  ene kant gevaarlijke trillingen voorkomen, terwijl 
aan de andere kant genoeg flexibiliteit moet overblijven om ex
trem e scheepsbewegingen zonder bezwaar op te kunnen vangen. 
A l deze eisen worden uitvoerig onderzocht waarbij een en ander 
wordt gecorreleerd met gebruikmaking van ervaringen van Pam etrada
e.a. In  dit artikel wordt voorts naar voren gebracht:
—  een overzicht van asleidingen van verschillende soorten schepen,
—  enkele complete trilling-ontwerpstudies,
—  vuistregels voor snel op te zetten voorlopige ontwerpen,
—• tw ee Algol computerprogramma’s voor bepaling van de axiale 

en / of torsie eigenschappen van een turbine gedreven asleiding.
(Transactions o f lnstitution o f Marine Engineers, juni 1967, 

blz. 177-220, 32 fig., 11 tab., 36ref.).

„Ship Design: Roll-on, Roll-off Ships”, R. G. Lockhart
In de inleiding gaat de schrijver in  op de verschillen in  ontwerp 

van roll-on, roll-off schepen en van het conventionele droge-lading 
schip. Behalve de speciale uitvoeringen aan de stevens van  eerst
genoemde schepen bestaat er ook een verschil tussen de verhoudin
gen van  de hoofdafmetingen. De holte bedraagt 10 to t 13 % van de 
lengte in  vergelijking m et 8.5 % van het droge-lading schip, terwijl 
de T /D  verhouding 0.4-0.5 bedraagt tegen ca. 70 % van het droge 
lading schip. Onderscheiden kunnen worden twee typen t.w. de 
veerboten m et een lengte variërend van 250-450 voet met meestal 
de m achinekam er in de midscheeps en de typen, die uitsluitend 
lading vervoeren, in dit geval auto’s en eenheidsladingen w aarvan 
de grootste door Lloyd’s Register geclassificeerden een lengte hebben 
van 600 voet en de m achinekamer in het achterschip is geplaatst. 
Vervolgens w ordt na een beschouwing over de langsscheepse sterkte, 
toegelicht m et grafieken van de buigmomenten in ballast- en geladen 
condities, de constructie behandeld van de boeg-, hek- en zijdeuren, 
de autodekken en de dubbele bodem.

(100 A  1, N o. 18, 1967, blz. 14-18, 2 fig., 2 graf., 2 foto’s).

„Shrinking on Tailshaft Liners”
A an de conventionele manier van het krimpen van een bronzen 

voering op een schroefas zijn bepaalde bezwaren verbonden zoals 
de lange duur van het proces en de ongelijkmatige voorverwarming. 
Teneinde hierin verbetering te brengen werd door H arland en W olff 
Ltd. een verwarmingsoven ontworpen waarin elke lengtevoering 
behandeld kan worden en waarin de voeringen verticaal worden 
opgesteld. De oven werd onlangs voor de eerste maal gebruikt voor 
het op een schroefas krim pen van een voering van circa 450 cm  
lengte en 58 cm diameter, met een max. wanddikte van 2,5 cm. 
De ontstekingsprocedure voor de vlam wordt m et behulp van een 
E lcontrol besturingssysteem automatisch geregeld. De hete gasstroom 
beweegt zich binnen de voering benedenwaarts en buiten de voering 
in opwaartse richting.

(Shipping World andShipbuilding, aug. 1967, blz. 1355-1356,2fig.).

„Isolierung von Wohnraumen auf Seeschiffen noch ein Problem?”
De probleemstelling, die in dit artikel aan de orde wordt gesteld, 

is er op gericht om een oplossing te vinden tegen het hinderlijke 
doorlaten van vocht door thermische isolatielagen en de zich daar
onder bevindende dekbekleding in woonruimten omringd door stalen 
schotten en dekken aan boord van schepen. In de inleiding worden 
de meest gebruikelijke isolatiemethoden en de hierbij toegepaste m a
terialen 'behandeld, waarbij wordt ingegaan op de geschiktste dikte 
van isolatielagen, mede i.v.m. het tegengaan van zweetwater. Een 
vergelijking wordt gemaakt tussen schepen met een houten dekbekle
ding en met een dekisolatie van kunststof. Onderzoekingen hebben 
aangetoond, dat een absolute verhindering van vochtdoorlating niet 
mogelijk is, doch aan de hand van ervaringen is vastgesteld dat een 
opgespoten polyurethaanschuim isolatie de meest bevredigende re 
sultaten geeft.

(Sch iff und H af en, aug. 1967, blz. B 23-B 25, 1 diag., 5 tab., 
3 fig.).

„Grosse Anfangsstabilitat als Mögliche Gefahrenquelle”, H. Thode.
N a een algemene inleiding over de gevolgen van een te geringe 

stabiliteit gaat de schrijver in op het gevaar van een zeer grote 
aanvangsstabiliteit, waarbij door he t slingeren van een schip door 
van buiten af werkende krachten enorme versnellingen kunnen op
treden. Hierdoor is reeds menige lading overgegaan, met als ge
volg een perm anente slagzij en dikwijls kapseizen. H et was 
reeds in 1749 aan Euler bekend, dat er een verband bestond 
tussen de aanvangsstabiliteit en de vrije slingerbeweging van een 
schip. Hij drukte deze relatie in een formule uit. In  dit artikel 
wordt deze materie aan een beschouwing onderworpen, w aaraan 
enige uitspraken van gezaghebbende personen zijn toegevoegd. In 
het bijzonder wordt nagegaan, welke maatregelen moeten worden 
getroffen om drijvende kranen tijdens sleepreizen over grote afstan
den te  beschermen tegen schade door de grote optredende ver
snellingen. Een stabiliteitskromme van een dergelijk vaartuig wordt 
ter toelichting gegeven.

(Hansa, 2 aug. 1967, blz. 1374-1377, 3 graf., 5 foto’s).

„Controllable-pitch propellers”, A. M. Liaaen.
Voor- en nadelen van verstelbare schroeven voor sleepboten w or

den besproken. Hogere scheepssnelheden en grotere trekkrachten zijn 
bij verstelbare schroeven mogelijk met minder vermogen. De m anoeu
vreerbaarheid wordt aanzienlijk verbeterd, terwijl de stopweg aanm er
kelijk wordt verkort. De regelbaarheid bij lagere vermogens valt 
eveneens gunstiger uit. De verstelbare schroef is ten opzichte van de 
vaste schroef in het nadeel bij achteruitvaart. D it kan echter m.b.v. 
enkele maatregelen weer verbeterd worden. Eveneens moet grotere 
aandacht besteed worden aan het cavitatieprobleem. De drie oorza
ken hiérvan worden genoemd. De invloed van Kort-straalbuizen op 
beide schoeftypen is gelijkwaardig, hoewel er voor de verstelbare 
schroef bepaalde voor- en nadelen zijn.

(Ship and Boat Builder International (Supplement ’Tugs’) febr. 1967, 
blz. 44-46, 4 foto’s, 1 fig., 3 tab., 1 lit.).


