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H A R D E  P O L Y U R E T H A A N S C H U IM E N
Veelzijdig toepassingsmateriaal in de scheepsbouwsector

door

S. W. KAMP

De toepassing van harde urethaanschuimen als bij uitstek geschikt isolatie- en opvulmateriaal is uit de scheepsbouwsector niet 
meer weg te denken. Verbeterde toepassingsmethoden, dalende grondstof prijzen en vooral de groeiende erkenning, dat het hier om  
een speciaal vak gaat, waarvoor aparte kennis is vereist, zal de groei ervan sterk doen toenemen.

De harde urethaanschuimen vormen 
een m oderne combinatie van licht gewicht, 
gepaard met relatief hoge sterkte-eigen- 
schappen. De meeste harde schuimen be
staan uit miljoenen kleine gesloten cellen, 
gevuld met gas en ondoordringbaar voor 
water (wel voor waterdamp!). Dit blaas- 
gas is door haar specifieke eigenschappen 
er de oorzaak van, dat het thermisch isola- 
tievermogen —  op strikt vacuüm na —- 
het beste is van alle thans commercieel be
schikbare isolatiematerialen. Deze lage 
lambda-waarde betekent vooral in koel- 
technische toepassing en bijv. bij de be- 
mannings-accommodatie, kans op een 
dunnere isolatielaag bij eenzelfde effect m et 
een welkome winst aan benutbare ruimte. 
Door water ondoordringbaarheid van de 
gesloten cellen lenen deze schuimen zich 
bij uitstek als vulmateriaal op die plaatsen, 
waar m en intrede van water wil vermijden.

Deze schuimen worden gemaakt uit een 
aantal chemische grondstoffen, die wor
den voorgemengd en dan in een precieze 
mengverhouding moeten worden gemengd 
tot het verkrijgen van de schuimvloeistof. 
Deze vloeistof gaat zonder toevoeging van 
warm te of druk spontaan opschuimen tot 
een schuim van meestal 20 to t 60 x het 
oorspronkelijke vloeistofvolume. Gedu
rende dit „opschuimen” verstijft de vloei
stof binnen enkele minuten to t een taai 
hard schuim. Deze opschuimende vloei
stof bezit een grote kleefkracht en hecht 
zich sterk aan de meeste materialen, zodat 
men ook sandwich-constructies kan con
strueren met grote stijfheidseigenschap- 
pen. Bovendien plooit het opschuimende 
m ateriaal zich rond allerlei obstakels zoals 
buizen, leidingen etc., w aardoor m en der
gelijke buizenstelsels behoorlijk corrosie- 
vrij kan inkapselen.

Een aantal eigenschappen van dit 
schuim verdient wellicht wat nadere toe
lichting.

Soortelijk gewicht en drukvastheid

De densiteit van het schuim kan, gro
tendeels door de temperatuurcondities en 
de toevoeging van de hoeveelheid blaas- 
gas, vooraf naar wens worden ingesteld. 
Zo kan m en schuimen maken in iedere 
gewenste densiteitsruimte van 10 tot 600 
kg per m 3. De drukbelasting van het 
schuim is u iteraard afhankelijk van de 
densiteit en als ruwe vuistregel kan men 
hier misschien aanhouden, dar de druk
vastheid uitgedrukt in kg per cm 2, onge
veer 1 /3 0  to t 1 /15  van de densiteit be
draagt. E en schuim van 30 k g /m 8 kan dus 
een drukvastheid vertonen van 1— 2 k g / 
cm 2, afhankelijk van het type en de kwa
liteit van het schuim.

Isolatiewaarde

M its goed gemaakt, zal bij een vers 
gem aakt schuim een lambda-waarde op
treden van 0,015. Heeft er lucht toegang 
tot het schuim dan  zal deze waarde spoe
dig stijgen door diffusie van lucht in de 
cellen van het schuim doch zal de 
lam bda-waarde toch niet hoger stijgen 
dan 0,021 (geldend voor metingen bij 
20° C.) wegens het blijvend aanwezige 
Freongas, dat als blaasgas diende voor het 
schuim. D it Freongas kan vrijwel niet uit 
het schuim ontsnappen en is de reden, dat 
deze lam bda-waarde zo laag blijft.

(Metingen verricht door Dupont de Ne
m ours in Amerika, geven als gemiddelde 
een half lifetime aan van 25 jaar).

Water- en waterdampdoorlaatbaarheid

Doordat een goed gem aakt hardschuim 
voor minstens 90 % uit gesloten cellen 
bestaat en de vaste stof van het schuim 
waterafstotend werkt, is de wateropname 
te verwaarlozen, zelfs na lange perioden 
van onderdompeling. Overigens berust op 
dit feit een in A m erika ontwikkelde me
thode om gezonken schepen naar boven 
te halen. Door onder water in  de ruimen 
een schuimvloeistof te  laten expanderen 
tot schuim kan m en zo het water verdrin
gen.

Heel anders is het gesteld m et de wa- 
waterdampdoorlaatbaarheid. W aterdam p 
diffundeert vrij gemakkelijk door het 
schuim heen. In  die toepassingsgevallen 
waar permanent beneden nul m oet wor
den geïsoleerd, is een waterdam pbarrière, 
aangebracht aan de „w arm e” zijde van 
het schuim, een absolute vereiste, wil men 
ijsvorming met to t gevolg scheuren van het 
schuim aan de „koude” zijde vermijden.

Krimp en zwelling van het schuim

Harde urethaanschuimen van goede 
kwaliteit zijn therm ohardend. D it is een, 
in de plasticbranche gebruikelijke aan
duiding voor die plastics, welke door ver
warming niet verder m eer vervorm baar 
zijn, zoals bakeliet, eboniet e.d. Afgezien 
van de geringe uitzettingscoëfficiënt mag 
bij een goed schuim geen nakrim p of na- 
zwelling optreden. N akrim p ontstaat veel
al doordat het verse hete schuim door af
koeling een tijdelijke onderdruk in de cel
len ondergaat en de atmosferische druk 
dus het schuim ineendrukt. Nazwelling 
ontstaat meestal doordat een verhitting 
van het schuim na afkoeling van de reactie



een gasdruk in de cellen doet ontstaan, 
groter dan de atmosferische druk. Beide 
euvels zijn in negen van de tien gevallen 
terug te voeren tot onjuiste mengverhou- 
dingen of het slecht mengen van de 
schuimvloeistoffen, waardoor men niet 
voldoende het „bakelietachtige” karakter 
van de vaste stof heeft verkregen.

Vlamdovendheid en onbrandbaarheid

De chemische fabrikanten hebben diver
se benaderingen to t dit hoogst belangrijke 
aspect gekozen, sommige met succes, an
dere m et weer zeer matig resultaat. Heel 
belangrijk is ook de testmethode die wordt 
gevolgd. Zo kan een schuim dat gemak
kelijk vlamdovend is wanneer het wordt 
aangestoken door de lage temperatuur van 
een lucifer branden als een lier wanneer 
het aan de vlam van een acetyleenbrander 
wordt blootgesteld! Sommige schuimsyste
rnen maken gebruik van een vloeibaar vul
middel, een weekmaker zoals trichloor- 
aethylfosfaat (TCEP), doch vaak neemt 
men waar dat de vlamdovendheid na korte 
tijd geheel of gedeeltelijk verdwijnt als 
gevolg van verdamping van dit medium 
of migratie ervan uit het schuim. Wenst 
men vlamdovendheid voor langere duur 
dan dient men zich te bedienen van hetzij 
vaste vulmiddelen of nog eleganter maar 
ook wat duurder, van z.g. fosforpolyethers, 
die chemisch voor de levensduur van het 
schuim worden ingebouwd. Deze vormen 
één geheel met de vaste stof van het 
schuim en bieden de mogelijkheden voor 
het verkrijgen van de optimale eigenschap
pen van het schuim, zoals hierboven ver
meld. D e vaste vulmiddelen staan hier 
iets zwakker in hun kansen, omdat die de 
kans bieden „gaatjes” te prikken in de cel- 
wandjes, waardoor niet alleen de lambda- 
waarde kan stijgen, doch ook het per
centage open cellen en dus de wateropna- 
me stijgt.

Vele andere eigenschappen zijn hier on
besproken gebleven omdat ze buiten het 
kader van dit artikel vallen; nadrukkelijk 
dient echter nog te worden vermeld dat 
de hierboven genoemde eigenschappen 
slechts dan alleen gelden wanneer het 
schuim aan de optimale waarden voldoet. 
Juist hierin zit een grote bron van fouten, 
want jam m er genoeg hebben deze schui
men in sommige kringen een twijfelachtige 
reputatie gekregen, juist door onbegrip 
van de voorwaarden waaraan men in dit 
vak moet voldoen en door het niet erken
nen, dat het m aken van een schuim en de 
keuze van de toepassingsmethode een vak 
apart is en jam m er genoeg geen eenvoudig 
vak. Drie elementen verdienen hierbij wel
licht nadere toelichting, t.w.:

—  de keuze van het schuimsysteem,

—  de keuze van de machine,

—  de instelling van de bedieningsman.

Het schuimsysteem
Hieronder verstaat men het door een 

chemisch bedrijf geleverd, voorgemengd 
stelsel van de chemische produkten, dat 
men uiteindelijk in de vorm van twee 
vloeistoffen moet mengen in een precies 
voorgeschreven mengverhouding, vaak 
uitgedrukt als „component A” en „Com
ponent B” . Reeds hierboven bespraken 
wij enkele van de vele varianten die de 
kwaliteit van een schuim beïnvloeden. Het 
is zeker geen wet dat de prijs per kg grond
stof van doorslaggevend belang is. Vaak 
blijkt bij nauwkeurige analyse, dat 
een schuimsysteem dat bijv. 10 % per kg 
duurder is, in de praktijk in een specifiek 
geval enkele procenten goedkoper uit
werkt. Uiteindelijk geldt ook hier de „ge- 
installeerde” prijs, de prijs dus inclusief 
arbeidskosten, verliezen etc. Ons zijn ge
vallen bekend dat met een goedkoop schuim
systeem, per bedieningsman slechts 0,2 m 3 
schuim per uur werd gemaakt en onder 
vrijwel gelijke omstandigheden met een 
iets duurder schuimsysteem, per bedie
ningsman 5 m 3 schuim werd geprodu
ceerd. H et ligt voor de hand dat de meer
prijs van het iets duurdere schuimsysteem 
hierbij volkomen in het niet valt. Ook zijn 
ons gevallen bekend, dat men om bepaal
de eigenschappen te verkrijgen met een 
goedkoop schuimsysteem, noodzakelijker
wijs een 30 % hogere densiteit (dus ook 
30 % m eer grondstof) moest maken als 
verkregen kon worden met een iets duur
der schuim, waarvan men in dat geval be
langrijk m inder grondstof nodig zou heb
ben gehad.

Nadrukkelijk willen wij hier stellen, dat 
dit geenszins betekent, dat goedkope 
schuimsystemen oneconomisch in hun ge
bruik zouden zijn; wèl willen wij nadruk
kelijk stellen, dat elke toepassing op zijn 
eigen verdiensten dient te worden beoor
deeld en dat de getrainde vakman door 
een juiste keuze van systemen en toepas- 
singswijze, zijn keus uit het brede palet 
der mogelijkheden moet maken.

De keuze van de machine
Het valt buiten het bestek van dit arti

kel diep in te gaan op de diverse machines, 
die op de m arkt zijn en op hun voor- en 
nadelen onder verwerkingscondities aan 
boord van schepen, maar twee aspecten 
verdienen hier toch wel aandacht:

Allereerst dient de machine te voldoen 
aan de eisen van nauwkeurige en vooral 
blijvend nauwkeurige dosering in de voor
geschreven mengverhouding van de twee 
vloeistoffen. Reeds hier kunnen kardinale 
fouten optreden, waaraan vaak de machine 
zelf niet debet behoeft te zijn.

Voortijdige verdamping van het blaasgas
Als voornaamste blaasgas bedient men 

zich van Freon 11, een vloeistof die bij 
normale atmosferische druk reeds kookt 
bij 23,7 °C. en bij 20 °C. reeds een damp-

spanning van 90 % heeft. M oeten de 
pompen van de machine de vloeistoffen 
uit een open vat aanzuigen dan is voor
tijdige verdamping van het Freon vaak 
onvermijdelijk.

Hierdoor „dikt” de ene com ponen t dus 
in en omdat de pompen volum etrisch  do
seren, groeit men langzaam uit de v o o rg e 
schreven mengverhouding zonder d a t  m en 
zich daarvan bewust is, terwijl m en tevens 
—  wegens het minder beschikbare b laas
gas —  een schuim maakt, dat steeds hoger 
in densiteit wordt. De nadelige gevo lgen  
van buiten de mengverhouding schu im en  
werden hierboven reeds kort toegelicht.

Vapour lock of dampaanzuiging
Doordat de volumedosering m eesta l 

d.m.v. plunjer- of tandw ielpom pen ge
schiedt kan, wanneer men het k o o k p u n t 
van Freon benadert, aan de zuigzijde van 
de pomp gemakkelijk het euvel o n ts taan , 
dat men niet alleen vloeistof, d o c h  een 
mengsel van vloeistof en dam p aanzu ig t. 
Dit valt moeilijk te bespeuren o m d a t deze 
damp zich aan de drukzijde van d e  pom p 
onmiddellijk weer tot vloeistof v erd ich t. 
Dit betekent echter wèl ook een u i t  de 
mengverhouding rukken van het sch u im 
systeem.

Een remedie tegen deze euvels is, de 
pompen te voeden onder druk vanu it 
druktanks, die het kookpunt v a n  het 
F reon verhogen en vapour lock verm ijden .

Een tweede vereiste van een m ach in e  
is, dat de in goede verhouding n a a r  de 
mengkop gepompte twee com ponen ten  
daadwerkelijk ook goed met e lk aa r w or
den vermengd, of beter gehom ogeniseerd. 
Ook dit probleem wordt vaak o n d e r schat. 
Zo goed als bijv. water zich laat h o m o g e
niseren met limonadesiroop, zo slech t gaat 
dit met water en olie. M .a.w. de m a te  van 
mengenergie die nodig is om een b e p a a ld  
schuimsysteem grondig te hom ogeniseren 
kan sterk variabel zijn en een goede m eng
kop, die zekerheid biedt genoeg energ ie  
op te brengen voor grondige verm enging 
van een schuimsysteem kan aanzienlijk  
beter schuim opleveren, dan een m en g k o p  
die minder mogelijkheden biedt. U ite ra a rd  
streeft iedere grondstoffenfabrikant e rn aa r 
zijn componenten zo goed m ogelijk m eng
baar te maken m aar niettemin blijven 
grote verschillen bestaan. H et is h ierb ij 
onnodig te zeggen dat indien de co m p o 
nenten niet volledig gehom ogeniseerd 
worden, men zeker niet mag v erw ach ten  
dat het schuim zelf homogeen en d u s  op 
timaal in eigenschappen zal zijn.

De instelling van de bedieningsman

Misschien de belangrijkste fac to r in  h e t 
geheel is wel de instelling en v o o ra l de 
vakkennis van de bedieningsman.

Hoe goed een bepaald schuim systeem  
en hoe goed ook de machine m ag z ijn , u it
eindelijk is het toch de bedieningsm an die 
een chemische reactie uitvoert e n  w elke



reactie dan ook weer eens wordt beïnvloed 
door verschillende fysische factoren. 
H et is jam m er dat hier in ons land nog 
geen vakscholing op dit gebied bestaat, die 
de bedieningsman de noodzakelijke kennis 
en inzicht in de m aterie verschaft. Naast 
begrip en kennis van deze fundamentele 
wetten dient hij zijn m achine te behande
len zoals een ruiter zijn paard. Hoe ruw 
de bedrijfsom standigheden aan boord van 
schepen ook mogen zijn, het is de bedie

ningsman die ervoor m oet zorgdragen dat 
zijn m achine inwendig schoon en vrij van 
vastkoekende delen enz. blijft. D aarnaast 
zal hij het gevoel moeten opbrengen hoe 
onder elke variërende omstandigheid het 
meest economisch te produceren en de 
verliezen zo laag mogelijk te houden.

H et is evident dat de bedieningsman 
wel de allervoornaam ste factor in het hele 
samenspel is en dat zijn toewijding, ken
nis, speurzin en oplettendheid er voor een

heel groot deel debet aan zijn of aan een 
bepaald isolatiekarwei geld w ordt ver
diend dan wel wordt verloren.

E r is beslist veel waars in een uitspraak 
van een vooraanstaande figuur in  deze 
branche, dat de bedieningsvakman eigen
lijk de rang van onderdirecteur zou m oe
ten hebben, wanneer men het beziet van 
de kant van zijn grote verantwoordelijk
heid.

AFSCH EID  G. N. VAN GINKEL
Op 31 decem ber 1967 nam  de heer G. N. van Ginkel, directeur 

van de N.V. Koninklijke M aatschappij „D e Schelde” te Vlissingen 
en tevens lid van de R aad  van Bestuur van de Rijn-Schelde M achi
nefabrieken en Scheepswerven te  Rotterdam , afscheid in verband 
m et het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd.

N aar aanleiding hiervan werd op 20 december j.1. een druk 
bezochte receptie gehouden in het „Scheldekwartier”, w aar zeer 
velen van hun belangstelling blijk gaven.

V óór zijn verbintenis m et de KMS, was de heer V an Ginkel 
lange tijd verbonden aan de Nederlandse Spoorwegen en was 
daarbij in de verzetsbeweging —  m et nam e bij de spoorwegstaking 
—  actief geweest, waarvoor hij in 1945 een hoge Engelse onder
scheiding kreeg.

In  augustus 1952 werd de heer Van Ginkel benoemd tot onder
directeur van de N.V. Koninklijke Maatschappij „D e Schelde” . 
O nder zijn leiding werd de bedrijfsorganisatie en de bedrijfsadm i
nistratie aangepast aan de inzichten en eisen van de tijd.

Zijn benoeming tot directeur volgde in december 1955. In  deze 
functie ressorteerden onder hem  het financieel-administratieve- en 
het personeelsbeleid.

Ook buiten de ondernem ing bekleedde de heer V an Ginkel 
functies in het bedrijfsleven. Hij was o.a. voorzitter van de afdeling 
Zeeland van het Nederlands Instituut voor Efficiency (mede op 
zijn initiatief in 1953 opgericht), lid van het Hoofdbestuur van de 
Financiële Commissie van de M etaalbond, voorzitter van de kring 
Zeeland en lid van de Commissie van Bijstand van het kantoor 
Zuid-N ederland van de Federatie M etaal- en Electrotechnische 
Industrie.

In  1962 werd de heer Van Ginkel benoemd to t R idder in de 
Orde van de H. Gregorius de Grote en in 1965 tot Officier in de 
Orde van Oranje Nassau.

Wij wensen van deze plaats hem en de zijnen nog vele gezonde 
jaren toe.

A FSCH EID  J. M. HAVERMAN VAN AM ERICAN BUREAU OF SHIPPING
Op vrijdag 5 januari 1968 heeft de heer 

J. M. Haverm an, Senior Huil- and Engi
neer Surveyor to  American Bureau of 
Shipping, afscheid genomen van een af
wisselende loopbaan in de scheepvaart en 
scheepsbouw wegens het bereiken van de 
pensioengerechtigde leeftijd.

Gedurende de tweede wereldoorlog 
werd de heer Haverm an door de Nether- 
lands Shipping & Trading Committee te 
Londen aan de wal geplaatst om van sep
tember 1941 tot september 1945 te wor
den belast m et de opleiding van scheeps- 
werktuigkundigen. Onder zijn leiding zijn 
ongeveer 325 machinisten van de'N eder
landse handelsvloot opgeleid voor een 
hogere rang, waarvan ruim 70 % met 
goed gevolg.

D oor zijn charm ante persoonlijkheid 
heeft de heer H averm an zich vele vrien
den verworven, die hem op een druk be

zochte receptie de hand kwamen schud
den.

Niet alleen vele vrienden en relaties 
kwamen afscheid nemen, m aar ook een 
twintigtal oud-leerlingen uit de Londense 
tijd, die hem kwamen verrassen tijdens een 
voorafgaande intieme ontvangst.

Temidden van deze oud-leerlingen 
heeft de heer J. Metz, Inspecteur-Gene- 
raal voor de Scheepvaart, de heer H aver
man toegesproken en de grote waardering 
van de Nederlandse regering voor zijn 
verdiensten voor de opleiding van scheeps- 
werktuigkundigen tijdens de tweede we
reldoorlog, tot uitdrukking gebracht.

Voor deze verdiensten is de heer H a
verman benoemd to t R idder in de Orde 
van Oranje-Nassau en werden hem de 
versierselen door de heer M etz overhan
digd.
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1. Introduction
Deviating from the announcement in the original Congress 

programme I decided to change the title of my paper to “Standardi
zation and Series-Production in the Shipbuilding Industry” and to 
leave out the word normalization.

One of the reasons is that in the English language the word 
normalization is hardly known and not used in the way we wish 
to use it in this paper. In the Netherlands the words “Norm alisatie” 
and “Standaardisatie” are both used though nobody knows the 
exact difference. The explanation is that the Dutch word “norm a
lisatie” originates from the French word “Normalisation” . In  the 
International Organization the word standard is used throughout, 
for instance in the name International Organization for Standardi
zation (I.S.O.). During I.S.O. Congresses the French use their own 
word “Normalisation” . To avoid confusion and misunderstanding 
I propose to use the word standardization only. The Encyclopaedia 
Britannica gives an explanation of the word standardization only 
and the other word is not mentioned. To understand the real mea
ning of the word I would like to quote the Encyclopaedia Britan
nica as follows:

“Standardization is a continuing process to establish measurable 
or recognizable degrees of uniformity, accuracy or excellence, or 
an accepted state in that process. M an’s accomplishments, great 
as they are in this direction, pale into insignificance when com
pared with standards in nature. The constellations, the orbits of 
the planets, the changeless normal properties of conductivity, duc
tility, elasticity, hardness, permeability, refractivity, strength or 
viscosity in the materials of nature, the orbits of electrons within 
the atom of the structure of cells, are a few examples of the astoun
ding standardization in nature.

Only through the standardization found in nature is it possible 
to recognize and classify within the same species the many kinds 
of plants, fishes, birds and animals. W ithin these kinds, individuals 
resemble each other in minutest detail of structure, function and 
habits peculiar to each. If it were not for such standardization in 
the human body, physicians would not know whether an individual 
possessed certain organs, where to look for them or how to diag
nose or treat disease. In fact, without nature’s standards there 
could be no organized society, no education and no physicians; 
each depends upon underlying, comparable similarities” .

I would further like to quote the French explanation as given 
by Larousse: “Standardisation est unification, en technique in
dustrielle, des éléments de construction et de tout ce qui peut faci
liter et simplifier les travaux. Branche de l’organisation scientifique 
du travail, qui a pour but de régler par des standards les différentes 
formes et dimensions des objets de grande consommation” .

Larousse says the following about normalization:
“Normalisation est réglementation des dimensions et des quali

tés des produits industriels, pour simplifier la fabrication et l’uni
fier” .

The Philosophical thought behind the Britannica version is 
great and we must confess that in comparison with creation we lack 
the common sense to create any real efficient form of standardiza
tion in products and production systems of our beloved trade.

In  this paper I would like to emphasize some of the advantages 
of standardization with special reference to the production of series 
of ships.

In this respect I suggest the following definitions of a series:
a. The minimum number of ships in a series must be 3, built in 

one shipyard.

b. The series must be built in sequence and uninterrupted as much 
as possible within a limited span.
If, for example, 10 similar ships are built in one shipyard 
divided into two groups of 5 ships each with an interval of some 
years between the 2 groups, I  suggest that we speak of two 
series of five ships, or of a semi-integrated series.
If this series of 10 ships is built over a range of years with other 
types of ships between each unit of the series one may speak of 
a non-integrated series.
If all ships are built in sequence without any other work inter
rupting the series one may speak of a fully integrated series.

c. All units of the series m ust be similar in design and construction 
including the propulsion machinery, outfitting and equipment. 
Deviations from the standard specification may be allowed 
only in the case of such items as furniture, painting etc.

2. History —  World War I  and World War II.

Standardization is not new in the shipbuilding industry. Very 
good results have been obtained in the past when standard produc
tion methods were applied to standard types of ships.

2.1. World War I

During World W ar I the famous Hog Island Shipyard equipped 
with 50 building berths in 5 groups of .10 each along the North 
Bank of the Delaware River in the U.S.A. started production in
1917. The lay-out of this yard is given in figure 1.

A total of 122 m erchant ships have been built in this shipyard. 
Of these 110 were of the Hog Island 7600 tons deadweight stan
dard type designed by Theodore Ferris. They may be regarded as 
the forerunners of the W orld W ar II Liberties.

The keel of the first ship named “Quistconck” was laid on 
February 12th, 1918 and the last vessel was delivered on January 
29, 1921. After the first teething troubles the yard produced one 
ship every 5%  days averaging a building time of about 275 days 
from keel-laying to delivery. (1, 2, 3)

Construction methods in this yard in the era of riveted ship- 
structures were not based on the complete prefabricated unit prin
ciple bu t on the fitting of all hull elements on the building berths. 
A  certain amount of préfabrication was adopted however and a 
lot of workshops and factories joined in the preparation of plates 
and sections.

Many features of this and other successful yards of those days 
have been applied in yards which were built later on. One must 
see the layout and production methods of those days in the light 
of the systems known at that time. Welding was still unaccepted 
as a method for hull construction. The whole design of the Hog 
Island Shipyard has historical significance and must be regarded 
as an impressive attem pt at mass-production of a large series of 
standardized ships.

However, it is obvious that war-emergency had a lot to do with 
a simple ship design being accepted and standardized to a high 
degree.

2.2. World War II

One of the most impressive results obtained by standardized 
production methods of a standardized ship design is to be seen 
from W orld W ar II.
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Fig. 1. Hog Island Yard on the Delaware River according to (3)

A gain it has been a war which urged a nation to forget all diffe
ren t opinions of shipowners about optimal ships and m ade a M ari
time Commission design series of simple standard ships.

Thes m ost famous and successful of these series has been the 
L iberty ship with dimensions L pp =  416 ', Bmld =  56 '— 10% ", 
D =  37 '— 4", a deadweight tonnage of 10841 tons and Triple 
expansion propulsion machinery of 2300 S.H.P. with watertube 
boilers.

T he achievement of the production which started about 1941 
is illustrated in figure 2 showing the development of shipbuilding 
during the years 1914— 1945 in privately owned shipyards in the 
U.S.A. for ships greater than 2000 gross tons. (3) A  m ore detailed 
account of shipyard output is given in figure 3. The enorm ous peak 
in 1943 with over 1600 ships and a total deadweight tonnage of 
over 18 million tons of which 1238 Liberties with over 13 million 
tons, delivered by 14 yards, is the result of standardized ship design 
and m odern standard production methods, based on the applica
tion of the electric arc welding system. This enabled the erection 
of the hull on a restricted num ber of berths (compared with the 
H og Island system) in  a very short time.

All standardized welded units were constructed and available 
everywhere. B erth times of one week were obtained in the end for 
Liberty ships.

The advantages of standard design were not confined to the 
hull construction, as the main propulsion triple-expansion-engine, 
boilers, pum ps and deck equipm ent also allowed for a system of 
m ass fabrication in engine factories. Naturally the whole system 
called for a trem endous effort and could only be based on an effi
cient organization.

A  very im portant effect of series production has been the reduc
tion in the  num ber of m anhours. This effect, partly due to organi
zational factors, partly to improving routine of the labourers is 
clearly shown in figure 4.

ANNUAL OUTPUT OF PRIVATE SHIPYARDS
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3. Post-War-Development
To-day many of the Liberty ships built during the w ar m ay be 

regarded as old ladies but they still sail the seven seas and  are 
owned by a large number of companies.

Shortly after the war the demand of shipowners for n ew  tonnage 
resulted in an increased output of shipyards. This m ean t a return 
to the non-standardized type of ships because shipowners fell back 
on their own beloved specification, of which it som etim es w as not 
clear at all why they differed so much from those o f  com peting 
owners. A. great deal of conservatism and individualism  played 
an important role.

Shipbuilders had to design and construct many d iffe ren t types 
and usually not more than 2 similar ships were ordered sim ultane
ously. However, some shipbuilders, especially in Sw eden, kep t an 
eye on the market and specialized in standard ships to  a certain  
extent. The yards of Eriksberg and Gotaverken at G o th en b u rg  and 
the Kockums Yard at Malmo produced from 1948 onw ards series 
of standardized tankers of 16,000, 18,000, 24,000 and  34,000 
tons deadweight.

Some shipyards produced motorships with standard  engines of 
their own manufacture and the story is told of the ow ner who asked 
for a steamturbine plant in such a ship being told to  enquire at 
other shipyards.

This adherence to standard ships also m eant a considerable 
amount of standardization in production methods.

The series are remarkable and output figures of 10-13 ships 
per annum for a shipyard as Eriksberg in the years b e tw een  1948 
and 1960 are quite normal (4). Of these several series in  accordan
ce with the given definition are listed in table I. I w ould  like to 
emphasize that is must have been possible from a techn ical point 
of view to combine these three types in one standard type o f hull 
which would have resulted in a total of 75 similar ships.

Figure 3.
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S H IP Y A R D E R IK S 8E R G GÖTAVERKEN KOCKUM

S H 1P D IM EN SI0N S m 1 6 0 .5  x 2 1 .2 5  X 12 16 5  X 20 .15 X 12 15 2 .«  X 1 9 .2  X 11.75

DEADW EIG HT TONS 18 5 0 0 1 7 5 0 0 1 6 0 0 0

DIESEILE N G IN E  HP 7 6 0 0 8 0 0 0 5 0 0 0
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19 <8 - 1 9 5 1  

1852 

19 5 3  

1 9 5 «  - 1 9 5 5  

1 9 5 6  - 1 9 5 7

5

6 

5 

9

4

1

.7

10

2

14

7

2

3

T O T A L 25 24 2 6

TABLE 1. Standard tankships produced by three Swedish shipyards 
1948-1957 (16,000 — 18,000 tdw class)

There would have been no difficulties with regard to hull con
struction. The only difference which should have been allowed is 
in  the propulsion engine installation with main engines of three 
different makes.

One serious problem  regarding planning for series production of 
standardized ships is the ever-increasing dimensions of ships, par
ticularly in the tanker and bulkcarrier design.

Especially during the last 10 years tankers and bulkcarriers sur
passed the 50,000 ton deadweight limit and now we speak of 
tankships in the order of magnitude of one half and even of one 
m egaton (MT).

Nevertheless it is also possible to think in terms of standard 
design for bigger ships and one fine example is given by the pro

duction of the Arendal yard as can be seen in figure 5. Of these 
ships 13 dieseltankers of about 71,000 tons deadweight each have 
been built in the 2 building docks and 10 of these were built in 
sequence.

The influence of the standardization of ships and production 
methods are clearly shown in the figures 6 and 7.

4. Standardization and decrease of manhours.
Standardized ship design, series production and standard pro

duction methods combined with increased efficiency of organiza
tion result in a considerable decrease of the to tal num ber of man- 
hours required as well as the m anhours per trade. Even with a 
series of 4 ships the results are remarkable as is illustrated in 
figure 8. The data given in this figure apply to  the construction of 
a series of 4 bulkcarriers in a German shipyard during 1958-1959.

5. Standardization and decrease of cost o f hull construction.
The above mentioned reduction of m anhours does not necessa

rily lead to a reduction in cost for hull construction. T he increasing 
cost of labour may even outbalance the reduction in manhours. 
The investments for improving efficiency resulting in  higher costs 
must be balanced at least, but better be outweighed by a decreasing 
number of manhours. This effect can be seen in figure 9 which is 
derived from a publication on activities of the Schelde Shipyard in 
the years 1953-1960 (5).

I t is obvious that the decrease of m anhours per ton fabricated 
steel for the total of steel hull production departm ents outweighed 
the increase of labour cost of about 100 %

ARENDAL YARD GÖTAVERKEN A.B. 

RECONSTRUCTED PRODUCTION SCHEME
W E S T W. E. E A S T

N o N A M E
YARD

No TYPE D W T
L X B » D

FT. INCH
BLD.

DOCK

1 LA P O N IA 745 M B C 3 6 0 0 0 630 X 88 X 52 W

2 B R A LA N TA 782 MT 3 6 0 0 0 742 X 108 X 52.8 E

3 L A ID A U R E 765 MT 3 6 0 0 0 6 3 0 X 88 X 52 W

it VAV 78 5 M T 5 6 0 0 0 742 X 108 X 52.8 E

5 P A LM A 784 MT 5 6 0 0 0 742 X 105 X 52.8 W

6 B R A M 0 R A 789 MT 5 6 0 0 0 742 X 105 X 52.8 E

7 TANK R E G IN A 786 MT 71 000 760 X 121 X  54 W

8 SA G A SKY 7 8 7 MT 7 1 0 0 0 760 X 121 X 54 E

9 V E L M A 7 9 0 MT 7 1 0 0 0 760 x  121 X 54 W

10 BE A U R E G A R D 7 9 2 MT 7 1 0 0 0 760 X 121 X 54 E

11 IDDI 793 MT 7 1 0 0 0 7 6 0 X 121 X 54 W

12 A N N A  KN U D S E N 7 6 5 MT 7 1 0 0 0 760 « 121 X  54 E

13 A X E L  B R 0 S T R 0 M 809 MT 7 1 0 0 0 760 X 121 X 54 W

14 NYHOLM 814 MT 7 1 0 0 0 760 x  121 X  54 E

15 VANJA 815 MT 7 1 0 0 0 760 X 121 X 54 W

16 TH E LM A 800 MT 7 1 0 0 0 760 X 121 X  54 'E

17 N U 0 L J A 816 M OOC 7 0 0 0 0 76 0 x  124 X 54.2 W

18 N IK K A L A 817 MOOC 7 0 0 0 0 760 X 124 X 54.2 E

19 B E A U F O R T 810 MT 7 1 0 0 0 760 X 121 X  54 W

2 0 B E A U M O N T 811 MT 7 1 0 0 0 760 X 121 X 54 E

21 JOHN K N U D S E N 818 M T 7 1 0 0 0 760 X 121 X 54 W

22 B E S S IE  A .P A P P A S 8 2 2 MT 8 2 0 0 0 800 X 128 X 58.4 E

2 3 KA TH . A . P A P P A S 8 2 3 M T 8 2 0 0 0 800 X 128 X 58.4 W

2U RUNA 798 M 0 B 0 7 2 1 0 0 810 X 105.9 X 63.8 E

2 5 R IND A 799 M 0 B 0 721 0 0 810 » 105.9 X 63.8 W

2 6 V IT O R IA 827 M 0 B 0 722 5 0 810 X 105.9 X 63.8 E

2 7

2 8

2 9

3 0

B E A U V A L 783 MT 8 5750 800 X 127.9 X 58.4 W

J F M A M J J  A  S 0  N D J F M A M J  J A  S 0 N D J F M A M J J A  S 0 N D

MT = M O TO R TAN KER  

MBC -  M O TO RBULKCARRIER 

M 0 0 C - MOTOR O IL /O R E  CARRIER 

M0B0 = ORE /  8 U L K /  OIL CARRIER
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Fig. 6. Reconstructed production scheme of the Arendal Yard

6. Series-production o f small ships
According to  Spaulding and Della Rocca (6) the effect of de

creasing cost of the production of large series of glassfibre reinfor
ced plastic standard minesweepers is considerable. In 1965 Della 
R occa reported on G.R.P. trawlers during the F.A.O. Congress at 
Gothenburg (7) and compared these with steel and wooden traw
lers. Using the diagrams of both papers I drew a diagram as shown 
in figure 10 in which absolute costs for hull construction are given 
as an index (8). F o r the minesweepers a series of 5 hulls has been 
taken  as 100 % . The decreasing effect on cost of the number of 
ships in a series is clearly illustrated.

7. "Dynamics” of standardization.
There may be a tendency to think that standardization of sys

tems or products will lead to a static situation. W hen an optim ized 
standard has been obtained, sometimes after tedious and thorough  
investigations coupled with a considerable amount of research, the 
dangerous situation may arise that this standard is regarded as 
being the everlasting one. There are no grounds at all for a theorem  
that a standard is something static. In fact it is true if one forgets 
to take into account the time factor. In our fast developing techno
logical era the trouble is that what is to be regarded as a standard  
today is out of use tomorrow. There are many reasons for this

INDEX OF WORKING DAYS PER TON STEEL ERECTED 
IN BUILDING DOCKS OF 

ARENDAL YARD

FULLY INTEGRATED SERIES OF 10 TANKERS OF 71900 TS.DW. 
L x B = 760 x 121 FT. H

Q. CC=} til
a : x

SEMI -IN T E G R A T E D  
PART OF SERIES

13 NR. OF SHIPS



Figure 8.

defunctioning effect upon standard systems and products. As time 
passes new materials and techniques may be involved as well as 
changing insights in economical principles and systems and its 
influence on products and the manufacture thereof. The quickly 
changing circumstances in sea transport of general cargo and 
bulkfreights make it very difficult to keep standards up to date. 
However, I think that the main problem is not to keep them up to 
date but to bring them “up-to-the-future” .

A n example of the changing standard is the Liberty-ship of 
world war II in comparison with the Hog Island standard ship of
1918. The time elapsed between both standards is 25 years. Nearly 
25 years after the Liberty ship has been released attempts for a 
standardized ship of this type, suitable for m odern circumstances 
have been undertaken. One of the speakers in this congress deals 
with the subject of the Liberty-Replacement ship and it is not up to 
me to go into details now. However, there is one im portant thing 
with respect to the Liberty-Replacement ships: are they to be re
garded as standardized ships? I believe that the answer is: No!

M any shipyards tried to get their share out of a rather limited 
m arket developed by the need to replace obsolete Liberties. Many 
designs were released and most of these ships have plenty of com
m on features though all differ in dimensions and all have their 
own remarkable imprint of the shipyard concerned.

Besides that the deviations from the basic standard formulated 
by the yard are enlarging the assortments and tend to lead away

from standardization. In my opinion there has Lv Cw 11 a tremendous 
waste of effort and waste of time if one regards the m any different 
types presented under headings as “Freedom ”, “Pioneer”, “Con
queror”, “Ökonom” etc. Though I would again like to emphasize 
dynamics of standardization, I still think that the m any Liberty- 
Replacement types which are announced are far from  standardiza
tion and even further from “Dynamic” standardization. Real 
futuristic and dynamic standardization means one or at most a 
very few types of standard ships which are suitable fo r most owners 
who have run the old Liberties satisfactorily. This m ust be a ship 
designed on international agreement and based upon a conside
rable degree of foresight.

8. Organization of standardization.
The only key to optimal results in efforts of standardization is to 

treat the problems on an international level. I already mentioned 
the International Organization for Standardization (ISO) of which 
many national standardization committees are members. In  the 
Netherlands this body is the “Stichting Nederlands Normalisatie- 
instituut” and in Britain the “British Standards Institution” .

Two recent well known reports on the shipbuilding industry, one 
in Britain and one in this country and named by the  chairman of 
the preparing committees Geddes and Keyzer respectively discuss 
problems of standardization especially for the M arine Industry. 
(9.10)

The British Shipbuilding Research Association (BSRA) com
mented on standardization in the Marine Industry as follows:

“The Geddes Report recommended that the B.S.R.A. should as 
soon as possible meet representatives of owners, builders, suppliers 
and classification societies to identify the problems of standardi
zation and to determine what work each should undertake in the

Fig. 9. Result of improved fabrication standards and better production 
control methods in a Dutch shipyard



The comment continues, after giving details of these areas:

%

170

160

150

140

130

120

110

100

90

80

70

60

50

40

“With the introduction of new techniques th e re  is an urgent 
need to standardize on nomenclature, drawing office practice and 
symbols, and procedures which involve coordinated effort between 
differing disciplins. Shipbuilding in its broadest sense deals with 
systems and it is essential that the exponents of any one skill under
stand the language and practices of their counterparts. Standardi
zation will ultimately evolve in this area through necessity. It is 
believed that this process can and must be accelerated.

In order to achieve any results in a program me of standardiza
tion a great deal of intensive routine work is needed  and further
more the process is long in time. As an example a simple standard 
takes over 4 years from its initiation to formal publication. This 
is an extreme case but it emphasizes that the tim ely production of 
standards demands not only considerable effort o n  the p art of the 
originator but active and whole-hearted cooperation of all concer
ned”. So far the BSRA comments. I would like to  underline these 
but suggest that to the above mentioned definition the following 
shall be added:

“The placing of serial orders of ships by shipow ners” .

The work to be done in a programme of standardization requires 
working panels with personnel in full em ploym ent. I think that 
one of the delaying elements in standardization w ork  is caused by 
the existing system of the working panels. M ost m em bers have 
taxing jobs in industries or bureaus and do not have  tim e fo r the 
voluntary work to be done in the panels. The frequency  of panel 
meetings is low and when a standard is obtained it is often old- 
fashioned at the date of issue. There is a considerable lack in 
dynamics. I suggest that the important work of standardization 
should be executed by highly skilled teams of well paid  technicians 
and scientific employees in one central organization. I t is im portant 
that the shipping and shipbuilding and marine engineering industry 
provides the necessary funds possibly with su pport from  funds 
of governmental industrialization schemes.

Figure 10 NUMBER OF SHIPS

immediate future. Geddes also endeavoured to define standardi
zation, or the benefits of standardization as:
a. The placing of large or block orders by shipbuilders.
b. Much wider agreement on adherence to standards.
c. The use of standard specifications for marine equipment, and
d. Updating of standards of equipment which m ay have to be 

connected or fitted together by the shipbuilder.
In general the problem of standardization in the overall Marine

Industry appears to fall into three distinct areas, namely:
1. Covering items manufactured exclusively for the M arine In

dustry either by shipbuilders and enginebuilders or by specialist 
firms.

2. Covering items manufactured by industrial firms which supply 
a very small proportion of their output to the M arine Industry.

3. Covering practices, procedures and nomenclature.

9. Conclusion.

Concluding I would like to point out the im portance of standar
dization and its influence on the shipping, shipbuilding and m arine- 
engineering industries.

It must be regretted that the significance of standard ization  of 
ships and its effect on the production of series o f vessels is not 
always fully appreciated and a considerable lack o f research and 
efficient accelerating action in this field must be reported .

Sometimes the adoption of an international standard  is delayed 
or even rejected on very m inor details which m ostly  give rise to 
time consuming, costly and sometimes frustrating discussions.

But also in national standardization organization a lack of com
mon sense and efficiency can be detected.

The situation in the shipbuilding industry in this p art of the 
world is still to be regarded as precarious.

There are, however, signs of improvement. In  this range of 
measures intensive and accelerating efforts to su p p o rt effective 
national and international standardization organizations m ust have 
full attention.
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COSTS OF GRP HULLS OF SHIPS 
ACCORDING TO DIAGRAMS OF 

S PAULDING  AND DELLA ROCCA

TY P E LENGTH WOOD GRP 100%=$
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MSC 44,2 m. 37Q000
MSO 57,6 m. --------- 1.000.000
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“T O  S U R V IV E  - W IT H  O R

Irreversible Trend

Those who attended the Container 
Conference held in Genoa at the end of 
October 1967 and also that organised by
I.C .H.C.A. in Antwerp in M ay 1967 
must have been profoundly impressed 
by the tremendous efforts undertaken by 
all parties to get to  grips with the consi
derable amount of problems raised by 
the current “Container Revolution”.

The reports of the I.C .H .C.A. pro
ceedings of September 1967 in New 
York and October 1967 in Birmingham 
clearly show that it is already an irrevers
ible problem and that the maritime world, 
both those closely and remotely connect
ed with transport, m ust face up to this 
new reality, which is already upsetting 
certain traditional practices, so often set 
and hardened by acquired advantages.

One m ust therefore admire the coura
ge of those imaginative and enthusiastic 
people who knew how to overcome the 
numerous scepticisms and unbeliefs in 
countries of long established maritime 
traditions and are now convinced of the 
profitability of some 35 large container 
ships already in service or on order.

Mr. Mclean, who was really the first 
to begin this movement, certainly could 
not have envisaged the enormous prob
lems that his philosophy would create 
in our ancient Europe, so split up by 
conflicting constitutions. As a road haulier 
on the E ast Coast of the United States 
and im patient with the delays to which 
his vehicles were subjected by wheel base 
regulations varying between one State and 
another, he decided in 1952 to transport 
his containers by sea from New Y ork to 
Florida. He purchased the W aterman 
Steamship Line of Mobile, Alabama and 
from 1956 converted some of their C.4 
cargo vessels into Container ships, the ve
ry first of their kind at that time. This was 
the start of the large Sealand operation.

At the time, I had the opportunity of 
seeing the early plans of these conver
sions and when 2 years later I  showed 
the photographs of the ships which then 
entered service between Newark (New 
Jersey) and the Florida ports, the remarks 
of my friends and clients in Europe varied 
from irony to scepticism and this attitude 
prevailed until 1962-63.

At an I.C .H .C.A . Conference in Lon
don in 1963, Mr. Foster W eldon who had 
already created the rem arkable skeleton 
structure of M atson, presented a paper 
on his experiences and conclusions which 
met such ironical indifference from cer
tain European delegates that a Canadian

W IT H O U T  C O N T A IN E R S ”

expert, Mr. Bain, intervened to say: 
“Gentlemen, if you continue to be blind 
to the Container ship, you are out of 
business” .

This warning was undoubtedly heeded 
as evidenced by the way in which certain 
European shipowners and Port Authori
ties are preparing for the future which is 
really impressive in more ways than one. 
In  order to  take into account the very 
large investments involved, it has been 
necessary to form associations between 
shipowners of different countries who 
had previously been competitors. This 
has led other owners to contemplate the 
withdrawal of their conventional cargo- 
ships from certain routes where high
ly specialised vessels will dominate the 
traffic in a few years time.

If the Container has established itself, it 
is true to say, in a continent without 
frontiers like the United States, a  dynamic 
means of expansion and economic deve
lopment, it is certain that in its wake 
there will be a progressive obliteration 
of those multiple economic, tariff, legal, 
customs, banking and insurance barriers 
which still seem appalling to some.

Transition period

There is thus a real Herculean task to be 
undertaken, in which the main long term 
implications can only comprise a comple
te reconstruction of maritime tariffs which 
will not reduce in general terms for years 
to come.

The fact that the principal recommen
dation of the recent Genoa Conference 
was to lodge an appeal to U.N.O. to in
tervene in the clarification of all those 
problems, gives an idea of their magni
tude and also of the time that will elapse 
before final decisions, acceptable to all, 
will really be manifested.

If certain shipowners are now leading 
the way by taking upon themselves all 
prescribed guarantees for container door- 
to-door transport, then it is an undeniable 
act of faith and can have very positive 
effects, primarily that of an effective 
commercial penetration of the system.

Assuming that there is no error in the 
conception and trading formulae of the 
Container ships presently under construc
tion, the m ajority of which will enter 
service only in 1969/1970, a gradual 
transform ation of existing practices and 
partial reform ation of conventional mari
time traffic will be seen during the next 
few years.

According to the optimists, the whole 
of the merchandise carried by container

H E N R I  K U M H E R M A N

President o f MacGregor- 
Comarain S.A.

will, in 1975, constitute 50 % of the 
North Atlantic and Australian traffic, 
with a smaller percentage in the Far 
E ast/Europe or F ar East/A m erica trades. 
The problems of most Asian countries, 
Africa and South America, are so dif
ferent that the standardised 20 or 40 
foot container, door-to-door, will proba
bly not absorb an appreciable percentage 
of their sea traffic by that date.

Nevertheless in general terms, Con
tainerisation will be in to  stay by that 
time. True profitability balances will exist, 
the renovation process will be well in
stituted and technico-economic implica
tions will have emerged from the theo
retical stage.

Despite a certain “confusion of thought” 
which pervaded the M ay ’67 Antwerp 
Conference on Containerisation and Pal
letisation, a conclusion may be drawn 
from one statement made: “We m ust be 
on our guard against exaggerated invest
ments which, with insufficient regard to  
the effort of others, can result in  an 
uneconomic over-capacity which may 
lead to all sorts of pernicious results” .

Months later at the Genoa Conference, 
on the subject the “Revolution” of the 
Container, it was several times said: 
“Many heads will roll” . This seems inevi
table and old professions may well disap
pear, in the light of greatly reduced 
privileges, or will be subjected to radical 
changes. Certain owners in particular, 
will be deeply affected in the traditional 
operation of their trade routes and only 
the most dynamic, flexible, progressive 
and efficiently managed will survive.

The real Revolution

If revolution there really is, it does 
not, in my view, rest in the Container 
itself nor in the Container ship which after 
all is only one link in the chain, however 
important, but is so conceived that the 
whole chain can be adapted to  the new 
demands,

This revolution, in m y opinion, is 
therefore that of the sudden evolution o f 
thought which for the last 2 or 3 years 

■ applies to some of the more traditional 
owners, who at last recognise that many 
of their classical concepts are definitely 
out-dated.

The state of apathy facing the ava
lanche of technological progress which is 
unfurling on the maritime world and the 
fascination in beholding one of its m ani
festations; the Container, will at last serve 
to overcome the force of habit and put



into effect a strategy of innovation and 
progress.

For those owners who hesitate to take 
part in this revolution, very little prospects 
lay before them.

As one must use the term “Survive”, 
what must be the attitude of owners in 
all countries faced with this big question 
mark which could affect them over the 
next 7 to 10 years, because it is 
certainly during this period that no 
authoritative opinion can be given on the 
way in which traffic is going to crystalise 
and how to substitute speculation for 
reality.

Those owners who have committed 
themselves to full container ships have 
taken the courageous role of pioneers and 
will undoubtedly be compensated. Other 
solutions however exist for those who 
prefer the “compromise” provided of 
of course that they do not play the “wait 
& see” game too long. The answer lies 
in rejuvenating their ships without further 
delay as competition is ever increasing, 
as for example the prolific number of 
ultra-modern Russian ships, entering ser
vice at the rate of 50-60 vessels per year.

Further competition will come from 
the barge carriers due to enter service 2 
or 3 years time. These ships will load 
15-20,000 tons of loaded barges in a 
day and these barges will surely provide 
a perfectly cheap transport medium and 
will present a danger which liner operators 
must take into account; and this ignoring 
other “unknowns” which may appear in 
the near future.

I t  is relevant to consider that in 1975, 
the second generation of supersonic jets 
will come into service and because of 
their new concept, they will replace the 
first generation, only to become operative 
during 1971. From that moment forward 
there will be considerable phasing-out 
of existing jets, not to mention propeller 
craft, which will seriously influence 
freight rates, container transport included.

Furthermore, in 1975 the Channel Tun
nel will be completed, in itself revolution
ising traffic between some of the most 
industrialised nations in the world.

EERSTE JAARVERGADERING
Op 11 november 1967 werd te Brussel 

de eerste jaarvergadering gehouden van 
het International Iron and Steel Institute 
(IISI).

H et plan tot oprichting van dit instituut 
ontstond in 1965 op de vergadering van 
de National Industrial Conference Board 
in San Francisco, maar de voltooiing van 
de organisatie ervan nam m eer dan twee 
jaar in beslag. Het Instituut telt thans 
300 leden, die samen bijna 300 miljoen 
ton produceren van de wereldstaalproduk- 
tie van ca. 480 miljoen ton.

De voorzitter, dr. Hans-Günther Sohl, 
directeur van de August Thyssen-Hütte, 
zette in zijn openingsrede in het kort de 
doeleinden van het Instituut uiteen.

Urgency of action
A bold investigation must therefore be 

carried out by owners of hundreds of 
classical cargo liners presently in service 
if they hope to remain in business.

This means that one m ust make a 
clean sweep of mediocre handling profits 
in m an /to n /h o u r units considered nor
mal until now and owners can perfectly 
well adapt their ships to productivity 
rhythms which can in certain cases become 
3 or 4 times better than previously 
known and thus very close to the theoret
ical profitability level obtained with con
tainers. This can be achieved with only 
a small fraction of the cost involved in the 
construction of full container ships which 
will appear in 1969/1970, whereas a 
ship converted now can be in  service in 
1968 and incorporate all new methods 
and accumulated technology. Such a con
verted ship could efficiently carry 80- 
150 twenty foot containers and general 
cargo and would use certain palletisation 
methods and unit loads, as m ore and more 
frequently adopted by progressive ship
owners.

As a matter of fact palletisation using the 
truck to truck system, one may say, is 
another cargo handling method to be 
considered parallel to the container con
cept and its use provides an excellent 
interim or alternative means according to 
circumstance.

There are thousands of cargo liners in 
existance, of which the majority were built 
between 1955 & 1965 and which will 
lose the small competitiveness which 
remains to them; this is mainly because 
of their more or less archaic cargo gear.

There is only one choise left to the 
owner of these vessels who wish to avoid 
rapid depreciation which will descend 
very quickly to scrap value level.

Any' owner can modernise by bringing 
at least some of his ships absolutely 
up-to-date, thus considerably increasing 
his income and enabling him to fight 
tough competition on equal terms.

According to details now available the 
cost of modernising a cargoship of 
10/12,000 tdw. even though 10 or 12

VAN HET INTERNATIONAL
De centrale taak zal zijn het verzamelen 

en laten circuleren van volledige gegevens 
omtrent de situatie en de ontwikkeling 
van de staalindustrie in de wereld, met 
inbegrip van de ontwikkeling van de in
vestering, tegenwoordige en toekomstige 
mogelijkheden van produktie en verkoop, 
positie van de staalm arkt, de opkomst 
van nieuwe staal-producerende landen 
enz. H et IISI zal de taak hebben de heden
daagse toestand van overmaat aan pro
duktie te helpen opklaren door de belang
hebbenden beter geïnformeerd te houden. 
Ook zou het IISI kunnen helpen de harde 
economische feiten voor te houden bij 
grote investeringen aan ontwikkelingslan
den, die het voornemen aan de dag leg-

years old, may vary between 5 and 20 % 
of the price of a new vessel of equal 
tonnage depending on the extent of ope
rational flexibility desired.

Such investments are therefore truly 
modest in comparison to the cost of new- 
buildings which can only be delivered 3 
or 4 years from now.

It is clear that such surgical operations 
need to be assessed with considerable 
care; be discussed with the Classification 
Societies; be resolved with fully compe
tent Naval architects and above all be 
based on available operational experience 
thoroughly co-ordinated in an efficient 
way.

It is interesting to note that the “open 
ship” principle, applied in recent years 
to new construction can also be incor
porated into existing ships. R ecent studies 
relating to modernisation of 10,000 tdw. 
cargo vessels prove that opening up the 
deck to  80 % of the ships breadth  is 
quite feasible.

It m ay be said therefore that one or 
two holds of a ship of 10 /12 ,000  tdw. 
with or without jumboising can be arran
ged for the vertical loading of containers; 
the tweendecks permit loading of both 
palletised or general cargo.

The importance of mechanising ship
board cargo handling has become recog
nised to  such an extent that in certain 
countries the authorities encourage their 
shipowners, by financial aid, to adopt 
this practice thus extending the ship’s 
profitability life by a minimum of 8 
to 10 years.

A  “big operation” (a term which only 
applies to the use of advanced techniques 
in prospective studies”) must thus be 
launched as top priority and move to the 
top of the urgent list.

Its success depends solely on the energy 
and scope of shipowners and their new 
thinking.

One of the largest in Europe told me 
only very recently when discussing the 
necessity to  modernise his fleet: “I am 
more than convinced because it is our 
present situation which is our enemy 
no. 1” .

IRON AND STEEL INSTITUTE
gen over te gaan tot de bouw van een 
staalwerk.

Een andere taak voor het IISI is het 
bevorderen van uitwisseling van ervarin
gen bij de ontwikkeling van nieuwe toe
passingen voor staal en het naar voren 
komen van vervangende materialen te be
strijden. Verder kan het IISI de gelegen
heid bieden voor bemiddeling bij om
streden kwesties, zoals staatssubsidies, 
im port-quota’s, importrestricties door de
viezencontrole, anti-dumping-maatregelen 
enz.

H et IISI zal alle activiteiten vermijden, 
die in strijd zijn met regionale of nationa
le bepalingen, die op de staalindustrie 
betrekking hebben.



G R O O T S T E  T O T -N U -T O E  SN N E D E R L A N D  G E D O K T E  SCHIP IN ÉÉN VAN DE 
D R O O G D O K K E N  V A N  DE D O K - EN  W E R F -M A A T SC H A P P IJ  WILTON-FIJENOORD 

N.V. TE  S C H IE D A M  O P G E N O M E N

Het is de Zweedse tanker Sea Spirit m et een draagvermogen van 116.250 dwt van de Salén rederij uit Stockholm

Hat schip, liggend in het 160.000 tons dok 8.

N IEU W E U ITGAVEN

Werktuigonderdelen, door ir. H. J. 
Meewis, ir. Jac. Stolk en ir. C. Kros. 
Uitgegeven door Morks Drukkerij en 
Uitgeverij N.V., Dordrecht. 239 blz., 
formaat 24 X  16 cm. Ie druk, prijs 
gebonden ƒ 23,50.

Zoals de schrijvers in het voorwoord 
stellen, is dit boek speciaal bestemd voor het 
onderwijs in het vak werktuigbouwkunde 
aan niet-werktuigbouwkundige leerlingen 
van hogere technische scholen (bijv. toekom
stige elektrotechnici, chemisoh-technici, 
scheepsbouwkundigen). Ook sluit de leerstof 
van dit boek aan bij die van de opleiding 
voor de verschillende nijverheidsakten.

De schrijvers hebben terecht het werk 
aangeduid als „beknopt leerboek”, aange
zien de bestemming ervan een doelbewuste 
keuze uit het uitgebreide gamma van werk
tuigonderdelen noodzakelijk maakte.

Als zodanig is het boek dan ook veel be
perkter van opzet dan het bij dezelfde uit
gever verschenen leer- en handboek „Machi
neonderdelen” van wijlen ir. Hofstede, in 
de latere edities bewerkt door dezelfde 
schrijvers.

Ondanks deze beperking kan het onder
havige boek aangemerkt worden als een 
nuttige leidraad en vraagbaak voor dat deel 
van de werktuigbouwkunde, waarmede niet- 
werktuigbouwkundügen in hun werk worden 
geconfronteerd, terwijl ook echte „werk- 
tuigbouwers” er veel informatie uit kunnen 
putten. Naast een bespreking van onderwer
pen als: passingen; ruwheid van oppervlak

ken; materiaalspanningen; las-, soldeer- en 
lijmverbindingen; schroefbouten en schroef
verbindingen; spieën en spieverbindingen; 
veren; astappen en smering; assen en ason
dersteuningen; koppelingen en remmen; 
tandwielen; wrijvingswielen; riem- en ket- 
tingoverbrengingen; variatoren, komt achter 
elk hoofdstuk een korte woordenlijst voor, 
waarin de Engelse, Franse en Duitse verta
lingen van de voornaamste onderdelen en 
begrippen worden gegeven.

Enige belangrijke Nederlandse normaal- 
bladen zijn aan het eind van het boek in 
reproduktie opgenomen.

Vele voorbeelden van berekeningen ver
hogen de waarde van het werk en maken het 
tot een boek, dat ook buiten het onderwijs 
aan de H.T.S. in een behoefte zal kunnen 
voorzien.

Ir. J. N. J.



N IEU W  15.000 TONS DOK VOOR DE KONINKLIJKE M A A T SC H A P P IJ  „DE S C H E L D E 55 

TE  V L IS S IN G E N -O O S T

Het nieuwe dok voor „Scheldepoort” uit de lucht gefotografeerd bij het vertrek uit Gcivle (Zweden).

De N.V. Koninklijke Maatschappij „De Schelde” te Vlissingen, 
lid van de Rijn-Schelde Groep, zal binnenkort de dokcapaciteit van 
de reparatiew erf „Scheldepoort” te Vlissingen-Oost uitbreiden m et 
een drijvend dok dat geschikt is voor dokken van schepen to t onge
veer 15.000 ton dw.

Dit dok is in 1960 ontworpen en gebouwd bij een werf in Gavle 
(Zweden).

De sleepboot Thames bracht het door het Kielerkanaal naar 
Vlissingen-Oost en is inmiddels daar aangekomen.

De hoofdafmetingen van dit dok zijn: totale lengte op het p lat
form 155,4 m, lengte op de kiel 142,8 m, vrije breedte tussen bin
nenkant zijkasten 24,0 m, totale breedte van het dok 31,0 tn en 
totale hoogte van de zijkasten 12,7 m.

Het nominale hefvermogen is 7500 ton, dat wil zeggen dat bij 
een diepgang van 3,1 m het dok in zoet water met een soortelijk 
gewicht van 1,0 t/m 3 een nuttige last van 7500 ton draagt.

O nder bepaalde omstandigheden kan deze belasting iets over
schreden worden.

H et dok is uitgerust met twee volportaaldraai-wip-kranen van 
5 ton. E r  zijn 6 lenspompen met een capaciteit van 1750 m 3/u en 
een opvoerhoogte van 6,3 m.

A fstandbediening

Vanuit een centrale bedieningskamer worden de lenspompen 
en de elektrisch aangedreven afsluiters op afstand bediend.

Diepgangen, trim, helling en doorbuiging van het dok worden 
op afstand afgelezen.

De elektrische verhaalspillen kunnen door één m an worden 
bediend.

Inrichting

Aan boord van het dok is een stoomketelinstallatie voor ver- 
warmingsdoeleinden en voor het leveren van stoom aan gedokte 
schepen. Er zijn bunkers voor drinkwater, stookolie en ketel- 
voedingwater.

Zoals bekend zal „De Schelde” in de loop van 1968 ook een 
drijvende reparatiewerkplaats in Terneuzen inrichten, die zich zal 
toeleggen op reisreparaties aan zeegaande schepen, die gebruik 
m aken van de havens van Terneuzen of het Kanaal Terneuzen- 
Gent passeren.

Voor het eventuele dokken van deze schepen is „Scheldepoort” 
de aangewezen plaats.

N IEU W E U ITGAVEN

„Licht- en Krachtschakelingen” door
S. Mahler, bewerkt door G. B. Nahuis, 
9e druk.
Uitgegeven door N.V. Uitgeversmaat
schappij IE. E. Kluwer.

Een groot aantal schakelingen voorko
mende in elektrische licht- en kraohtinstalla- 
ties, wordt op duidelijke en overzichtelijke 
wijze gegeven in d it boekje; elk schakelsche
ma is bovendien voorzien van korte verkla

rende tekst. Bij de krachtinstallaties worden 
zowel gelijkstroom- als wissel- en draai- 
stroominstallaties behandeld.

D e uitgave is keurig verzorgd en het han
dige form aat maakt het to t een gemakkelijk 
te gebruiken handboek.
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7 -TO N S  JACHT W IN T  
L L O Y D ’S REG ISTER  OF  

S H iP P IN G  TRO FEE  

O V E R  1967

H et kleinste jacht dat sinds de instelling 
van deze prijs in 1961 ooit ervoor in aan
merking kwam, is het 7-tons houten jacht 
Eulali.

H et ontwerp is van mr. C. R. Holman, 
een versie van zijn bekende Twister en 
werd gebouwd door Purbrook Rossiter 
Ltd. uit Christchurch, Hants, Engeland. 
De eigenaar is mr. R. G. F. Swanton, een 
geroutineerd zeiler, van beroep veehouder 
en kaasproducent van Fyfield House, 
M arlborough, Wiltshire.

Uit de 112 jachten, die gebouwd wer
den onder toezicht van Lloyd’s Register 
in het jaar, eindigende juni 1967, werd de 
Eulali gekozen, omdat de punten ontwerp, 
constructie, materialen en uitrusting het 
best voldeden aan de eisen van Lloyd’s 
Register of Shipping Yachting Rules.

BOOREILAND „SEDNETH I” VOOR DE EERSTE MAAL ZEEW AARTS

Op 14 december 1967 is het eerste N e
derlandse booreiland, de 9500 ton metende 
Sedneth I van de Nederlandse Zeeboor- 
maatschappij (Sea Drilling Netherlands) 
N.V. aan haar eerste zeereis begonnen.

Getrokken door de zeesleepboten Jacob 
van H eemskerck en Utrecht van N.V. 
Bureau Wijsmuller verliet het eiland de 
bouwwerf bij de R.D.M. te Rotterdam, om 
de reis naar een positie in de Middellandse 
Zee ter hoogte van Tarragona, te beginnen, 
een afstand van 200 mijl, waarover de ka
piteins ongeveer drie weken denken te doen.

De Sedneth I, die gaat boren voor de 
Koninklijke/Shell Groep, is een diepdrij- 
vend booreiland, een constructie op drijvers 
(zie „Schip en W erf” no. 18 van 8 sept. 
1967, blz. 455), die tot een bepaalde diepte 
in zee wordt afgezonken en verankerd, 
waarna met boren kan worden begonnen. 
D it type wordt gebruikt voor gedeelten van 
de zee, die te diep zijn om er een platform 
op te richten, dat met de poten op de 
zeebodem rust.

De lengte over alles is 84 meter, de 
breedte 74 meter, de hoogte tot het hoofd
dek 32 meter. D e diameter van de drijvers 
is 6,4 meter, de diameter van de hoek-

kolommen 9,6 meter. De bemanning kan 
uit 76 koppen bestaan. De bruto tonnen- 
maat is 5500 brt en het totale gewicht is 
9500 ton.



NEDERLAN DSE V E R E N IG IN G  V A N  T E C H N IC I OP S C H E EP V A A R T G EB IED
V O O R L O P I G  P R O G R A M M A  V O O R  L E Z I N G E N ,  E X C U R S I E S  E N Z .

1 februari 1968
te Rotterdam

2 februari 1968
te Amsterdam

17 februari 1968
te Amsterdam

22 februari 1968
te Rotterdam

23 februari 1968
te Amsterdam

Glijlagers, door dr. ing. J. Kohlmeyer, direc
teur van Braunschweiger Hiittenwerk 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. Het vertrekpunt zal dan zijn van hel 
parkeerterrein achter Garagebedrijf Broe- 
delet.

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

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

13 m aart 1968
te Groningen

14 m aart 1968
te Rotterdam

15 m aart 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 and /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 FD ELIN G  „RO TTERD AM ”

Notulen van de Algemene Vergadering 
van de afdeling ,,Rotterdam" op donder
dag 14 december 1967, des avonds om 
S uur in de club zaal 3e verdieping van 
het Groothandelsgebouw, Stationsplein 
45 (ingang A ) te Rotterdam.

Aanwezig volgens de presentielijst: 5 
bestuursleden, 2 sprekers, 3 begunstigers, 
24 introducés en 66 leden.

AGENDA:
1. Opening;

2. Notulen van de vergadering d.d. 16 
november 1967;

3. Voordracht toegelicht met lichtbeel
den. Onderwerp: „Stuurmachines”, 
door ir. W. A. Koumans en de heer 
N. B. Lansink, respectievelijk hoofd
ingenieur en chef tekenkamer N.V. 
Machinefabriek Stork-Jaffa, Utrecht;

4. Rondvraag;

5. Sluiting.

Voorzitter: ir. G. Langelaar Gzn.

1. Om  20.10 uur opent de voorzitter de 
vergadering en heet de aanwezigen en 
speciaal de sprekers van deze avond, 
de heren ir. W. A. Koumans en N. B. 
Lansink, van harte welkom.
De eerste zal een theoretische inleiding 
houden over stuurmachines, terwijl 
laatstgenoemde spreker de praktijkzij- 
de zal belichten en eventuele vragen 
zal beantwoorden.

2. De voorzitter verzoekt de notulen 
van de voorgaande vergadering, die in 
het eerstkomende nummer van „Schip

en W erf’ zullen verschijnen, te willen 
lezen en de goedkeuring ervan uit te 
stellen tot de volgende bijeenkomst. 
Hiermede stem t de vergadering in.

3. De aanwezigen wordt verzocht op de 
gebruikelijke wijze de navolgende 
overleden leden te gedenken:
J. G. Wulfers, op 29 november 1967 
overleden in de leeftijd van 76 jaar, 
scheepsbouwkundig en werktuigbouw
kundig expert; firm ant Fa. A. J. J. van 
den Andel te Amsterdam.
J. H. L. Oele, op 6 december 1967 
overleden te Rotterdam  in de leeftijd 
van 60 jaar, hoofdscheepswerktuig- 
kundige bij de Koninklijke Rotterdam- 
sche Lloyd N .V.

4. De voorzitter geeft nu het woord aan 
ir. Koumans, die met behulp van dia’s 
een zeer duidelijke uiteenzetting geeft 
over zijn onderwerp „Stuurmachines” 
in velerlei uitvoeringsvormen.
N a de koffiepauze wordt door de voor
zitter alsmede door de heren Smit, 
Kuiper, Biesheuvel, Dalman en Ter 
Horst gebruik gemaakt van de gele
genheid tot het stellen van vragen, 
welke door de heer Lansink worden 
beantwoord.
De dank, welke de voorzitter de beide 
heren na  de beëindiging betuigt, wordt 
door applaus van de aanwezigen dui
delijk onderstreept. De heer Koumans 
zegt toe zijn inleiding klaar te zullen 
maken, zodat deze als artikel in één 
der volgende nummers van „Schip en 
Werf” kan worden opgenomen.

5. Bij de rondvraag vraagt geen van de 
aanwezigen het woord.

6. De voorzitter sluit om 23.05 uur de 
vergadering en dankt de leden voor 
hun belangstelling.

NIEUW SBERICHTEN
P E R SO N A LIA  
N. Giel t

Op 31 december 1697 overleed te Rot
terdam  in de leeftijd van 72 jaar de heer 
N. Giel, oud-hoofdwerktuigkundige Kon. 
Rotterdamsche Lloyd N.V.

Afscheid van de heren E. M. Dudock 
en A. van Hasselt van 
Lloyd’s Register of Shipping

Gedurende een druk bezochte receptie op 
het kantoor van Lloyd’s Register of Ship
ping te Rotterdam, op 20 december 1967, 
hebben zeer velen uit scheepvaartkringen 
alsmede scheeps- en machinebouwers af
scheid genomen van bovengenoemde Senior 
Ship- and Engineer Surveyors to Lloyd’s 
Register of Shipping, welke de pensioen
gerechtigde leeftijd bereikten.

Beide heren spreken langs deze weg hun 
grote dank uit voor de betoonde belang
stelling en de veie goede wensen.

De vereniging „De Technische School” 
te Rotterdam 100 jaar

H et zal 30 januari 1968 honderd jaar 
geleden zijn dat de vereniging „De Tech
nische School” werd opgericht.

Het schoolbestuur stelt zich voor een 
feestweek te organiseren van 27 mei t /m  
31 mei. Het is tevens de bedoeling per 
school een reünie te houden.

Teneinde het laatste te kunnen verwe
zenlijken, worden oud-leerlingen verzocht 
zich te melden bij het secretariaat van de 
vereniging „De Technische School” , Wes- 
tersingel 101 te Rotterdam.

Van der Giessen-De Noord N.V.,
Krimpen a. d. IJssel

M et ingang van 1 januari 1968 zijn tot 
procuratiehouders der vennootschap aan
gesteld de heren: ir. J. B. Loman, hoofd
ingenieur; ir. J. Bouwman, chef tekenka
mer werktuigbouw; C. A. Breedt-Bruyn, 
chef inkoop en J. Gijbels, hoofd verkoop 
en begrotingen.



Scheepsbouwkundig Gezelschap 
„William Froude”, Delft

Het Gezelschap „William Froude” zal 
binnenkort een tweetal lezingen houden, nl. 
op 1 februari a.s. zal real Inge Johnsen 
van Det norske Veritas uit Oslo een 
lezing houden over de toepassing van com
puters in de sterkteberekening van sche
pen, voorts zal op 7 maart a.s. prof. J. B. 
Caldwell uit Newcastle u. T. een lezing 
houden, getiteld: „Future of Naval Architec
ture”.

Beide lezingen vinden plaats in het ge
bouw voor W. & S., Mekelweg 2 te Delft.

Aanvang 20.00 uur.

Mennens & Co’s Handelmaatschappij N.V., 
Rotterdam/Groningen

M et ingang van 31 december 1967 heb
ben de directeuren, de heren Jac. Schreuder 
en P. de Klerk hun functie bij genoemde 
vennootschap neergelegd, de heer Jac. 
Schreuder wegens het bereiken van de pen
sioengerechtigde leeftijd, terwijl de heer De 
Klerk op eigen verzoek, zijn taak per de
zelfde datum beëindigde.

In de Aandeelhoudersvergadering van 20 
december 1967 zijn de beide adjunct-di- 
recteuren, de heren H. A. Schreuder en H. 
Wijnmalen met ingang van 1 januari 1968 
tot directeur der vennootschap benoemd.

In dezelfde vergadering is voorts de heer 
Jac. Schreuder tot commissaris benoemd.

Bulletin „100A1” No. 19 
van Lloyd’s Register of Shipping

In het laatste, wederom zeer goed uit
gevoerde, Bulletin „100A1” kondigt Lloyd’s 
Register of Shipping nieuwe voorschriften 
aan voor kwaliteit en beproeving van Ma
terialen.

De onderverdeling blijft als vroeger in 
scheepsbouw- en machinebouwstalen, maar 
voor beide soorten zijn hoofdstukken ge
wijd aan speciaal staal met hoge trekvast
heid, dat is bestemd voor extreem lage 
temperaturen.

E r wordt ook melding gemaakt van met 
rekstrookjes uitgevoerde elektrische metin
gen op schepen van diverse afmetingen, ten
einde de door computers voorspelde resul
taten omtrent het gedrag van de betref
fende schepen onder bedrijfsomstandighe
den te kunnen controleren.

Zesde Internationale elektrowarmtecongres
Bij het Bureau van de Stichting Neder

lands Instituut voor Elektrowarmte en 
Elektrochemie, Utrechtseweg 310, Arnhem, 
(tel.: 08300-57057) zijn nadere inlichtingen 
verkrijgbaar over het congres, dat van 13 
t/m  18 mei 1968 te Brighton (Sussex, En
geland) zal worden gehouden. H et is geor
ganiseerd door de „Union Internationale 
d’Electrothermie (UIE)” tezamen met het 
„British National Committee on Electro- 
H eat”.

De rapporten, welke over 7 secties zijn 
verdeeld, zullen door deskundigen op elk 
speciaal gebied worden ingediend.

In  het programma zijn voorts excursies 
opgenomen naar de kernenergiecentrale 
„Dungeness” van de „Central Electricity 
Generating Board”, de „Research Labora
tories” te Laetherhead en naar de „Ford 
M otor Company” te Dagenham. Voor de 
eventueel begeleidende dames is een apart

programma samengesteld. Er is ook gele
genheid om in aansluiting op het congres 
voor één van vier verschillende 4-daagse 
reizen in te schrijven.

Radio-Holland N.V., Amsterdam
De afdelingen inkoop, centraal magazijn, 

laboratorium, werkplaats, documentatie, te
kenkamer en publiciteit van Radio-Hol
land N.V. zijn verplaatst naar de Jan Rebel- 
straat 14, Amsterdam 18, Osdorp, telefoon 
020-197575, telex 12684.

Centrale Bond van Scheepsbouwmeesters 
in Nederland, ’s-Gravenhage

12 januari 1968 werd te ’s-Gravenhage 
de notariële akte gepasseerd, waarbij als 
resultaat van het streven naar samenwer
king van een aantal —  veelal kleinere 
—  scheepswerven werd opgericht de Coö
peratieve Vereniging „W erfbelangen” u.a.

Deze vereniging stelt zich o.a. ten doel 
de inkoop van de grondstoffen, materialen 
en andere produkten die in het scheeps
bouw- en reparatiebedrijf worden gebruikt 
te centraliseren.

Daarnaast biedt de gekozen organisatie
vorm de mogelijkheid samenwerking op an
dere gebieden, waarop de leden werkzaam 
zijn, te bevorderen c.q. uit te breiden.

De zetel van de vereniging is gevestigd 
te ’s-Gravenhage, terwijl de kantoren en 
magazijnen zich te Lexmond bevinden.

Bij de oprichting zijn 40 werven tot de 
coöperatieve vereniging toegetreden, zodat 
qua aantal deelnemende werven sprake is 
van de meest omvangrijke vorm van sa
menwerking die tot dusverre in de N eder
landse scheepsbouw heeft plaatsgevonden.

Tot voorzitter van de nieuwe coöperatie 
is gekozen de heer M . Hoebee te Dordrecht.

Deze vorm van samenwerking kwam tot 
stand met medewerking van de Centrale 
Bond van Scheepsbouwmeesters in N eder
land.

Tweede order voor 125.000 ton d.w. tanker 
bij Ateliers et Chantiers de Dunkerque et 
Bordeaux, France-Gironde

Door de Compagnie Auxiliaire de Navi- 
gation werd een order geplaatst voor een 
tanker van 125.000 ton d.w., waardoor de 
werf nu 2 tankers van deze grootte in op
dracht heeft.

Het worden enkelschroef turbine-schepen 
(A.E.I.-typen), welke bij 91.5 om w /m in.
26.000 pk ontwikkelen en het schip in ge
laden toestand (15.5 diepgang) een snelheid 
van 15,7 m ijl/uur moeten geven.

Stoom zal worden geleverd door 2 Foster 
Wheeler E.S.D. Hl-ketels van 36-45 ton /uu r.

De oplevering zal geschieden in de eerste 
helft van 1970.

T ewaterlatingen
Onder grote belangstelling, vooral de 

slechte weersomstandigheden in aanmerking 
genomen, is op 16 december 1967 op de 
I.H.C. Holland werf Gusto te Schiedam het 
vlaggeschip van de Westminster Dredging 
Company Ltd. door mevrouw M. F. Bak- 
ker-Vegter, echtgenote van de M inister van 
Verkeer en W aterstaat, te water gelaten. 
Zij gaf het schip, dat met zijn hopperinhoud 
van 9.000 m8 tot de zeer grote in haar 
soort gaat behoren, de naam Prins der 
Nederlanden.

De bouw geschiedt onder toezicht van 
Lloyd’s Register of Shipping ter verkrijging 
van het certificaat 100 A l (Hopperdredger). 
Er zal in totaal een machinevermogen van
20.000 pk worden geïnstalleerd.

De boegbesturing zal door een water- 
straal-inrichting geschieden, gevoed door 
één der twee 1400 pk zandpompen.

De twee zuigbuizen, welke voor het mid
den van het schip worden aangebracht, heb
ben een diameter van 1200 mm, terwijl de 
maximale baggerdiepte 35 m zal bedragen.

Het bij de Scheepswerf N.V. v.h. De 
Groot en Van Vliet te Slikkerveer in aan
bouw zijnde m.s. Surveyor, bouwnummer 
361, is 13 januari jl. bij ca. 10 graden 
onder nul vlot te water gelaten.

De doopplechtigheid werd verricht door 
de echtgenote van de opdrachtgever me
vrouw M. J. Schuur-Mooijman.

Er waren ca. 100 belangstellenden, voor
namelijk zakenrelaties van de heer A. 
Schuur, die met de bouw van dit schip te
vens de oprichting van een nieuwe rederij 
beoogt, namelijk de Kustvaartrederrj Motor
schip Surveyor i.o.

H et schip is een half-shelter coaster, vol
ledig geautomatiseerd, 930 ton dead- 
weight, 499 bruto registerton, 56 m lang 
en 9 m breed.

Het is uitgerust met een 750 pk M.W.M.- 
motor en twee hulpmotoren van het fabri
kaat Lister, 46 pk.

Het is voorzien van een moderne elek
tronische installatie. Een automatische elek- 
trisch-hydraulische stuurinrichting, Svend- 
borg stuurwerk, een automatische pilot Ar- 
kas, Decca Radar, een kortegolfzender 
Sirius, een Cumulus Marifoon (40 kanalen) 
en een echolood. Een lichtaggregaat, systeem 
Lister en hydraulische lieren, zeifscherend 
door middel van geilieren voor max. 3 ton, 
completeren het geheel.

Het tussendek is helemaal vlak, „flush” 
uitvoering.

Het schip wordt gebouwd onder toezicht 
van Lloyd’s Register of Shipping en vol
gens de voorschriften van de Nederlandse 
Scheepvaart Inspectie.

Overdrachten
Op 12 december jl. heeft onder zeer 

grote belangstelling de overdracht plaats
gevonden van de hektrawler Katwijk 81 
Hendrika Johanna.

De technische proeftocht had 9 december 
plaatsgevonden, tijdens de overtocht van 
Rotterdam naar IJmuiden.

Tijdens deze vaart, bij windkracht 7, kon 
de reder de heer Noordenbos, directeur van 
de Visserij Mij. „Kennemerland” te Kat
wijk a/Zee, en de technici van de Scheep
vaart Inspectie zich overtuigen van de goe
de zee-eigenschappen van het schip.

De Katwijk 81 Hendrika Johanna is in 
opdracht van Visserij Mij. „Kennemerland” 
te Katwijk aan Zee gebouwd bij T. van 
Duijvendijk’s Scheepswerf N.V. te Lekker- 
kerk.

Hoewel de indeling niet belangrijk afweek 
van de andere hektrawlers, die door deze 
werf gebouwd zijn, was er aan het onder- 
watergedeelte zeer veel zorg besteed.

N a uitvoerige proeven, genomen in het 
Nederlandsch Scheepsbouwkundig Proef- 
staton te Wagen ingen, werden de lijnen 
van het ondervvatergedeelte bepaald.

De snelheid bedroeg 14,5 knoop.



De technische gegevens zijn: lengte over 
alles 50,—  ni, breedte op de spanten 9,— 
m, holte to t hoofddek 4,34 m, holte tot 
schutdek 6,55 m.

H et schip is voorzien van een diesel
m otor D eutz 1600 pk bij 500 omw/min.

H ulpm otoren, Deutz 315 pk bij 1500 
om w /m in, 145 pk bij 1500 omw/min.

De elektrisch-hydraulische stuurmachine 
is van het fab rik aa t Seffle. De trawllier werd 
geleverd door V an der Giessen te Krimpen 
a.d. IJssel. V erder werd de koelinstallatie 
verzorgd door H olim a te Amsterdam en de 
isolatie en alum inium  afwerking door 
W alraven, de ankerlier door Bodewes te 
N ieuw erkerk a.d. IJssel en de lopende band- 
installatie do o r A .F.A .K . te Katwijk.

M.s. Stormqueen

G ötaverken, Gothepburg, maakte de 
overdracht van  de Stormqueen bekend op 
9 decem ber 1967 aan AB Paulin Charte- 
ring O /Y  & Co., Nagu, Finland. Het is 
het elfde schip van een serie van dertien 
voor Scandinavische eigenaars en meet 
38.600 tons dw. H et schip heeft met een 
7-cilinder G ötaverken-m otor (750 X  1600 
mm en 120 om w /m in) van 12.050 pk een 
snelheid van 16 m ijl/h .

G elijkertijd w erd de orderbevestiging van 
een 96.000 tons dw bulktanker met een 
9-cilinder G ötaverken motor (850 X  1700 
m m  en 115 om w /m in) van 21.600 pk voor 
Tönnevolds R ederi A /S  uit Grimstad 
(Noorwegen) bekend gemaakt. Dit schip 
moet begin 1970 worden opgeleverd.

In  hetzelfde communiqué werd het waar
schijnlijk opgaan van Götaverken in Ang- 
fartygs AB T irfing, welke de moedermaat
schappij is van  h e t Broström concern, bekend 
gemaakt, w aardoor Götaverken en Eriksberg 
Shipyard G othenburg  zustermaatschappijen 
zullen worden.

Orders voor Swan Hunter and Tyne 
Shipbuilders Ltd

Van de S trike Line Ltd., een lid van de 
P. & O. groep, heeft Swan Hunter and 
Tyne Shipbuilders opdracht ontvangen voor 
een snel vrachtschip van 12.400 ton dw. 
H et zal w orden gebouwd bij de Readhead 
W erf te South Shields en wordt bijna een 
zusterschip v an  de Shahristan, welke reeds 
enige tijd to t  grote tevredenheid van de 
reders, in  dienst is.

M et een lengte van 475', een breedte van 
69' en een ho lte  van 40', een maximum 
diepgang van  28 '6" zal de 12.000 pk Dox- 
ford 67 J 6 een dienstsnelheid van 17,5 mijl 
geven.

De opleveringstijd is 17 maanden en ga
randeert aan 900 man van de South Shield 
Y ard to t m idden  1969 werk.

H etzelfde concern  maakte ook nog de 
orders voor de Engelse M arine bekend van 
drie 7.000 tons hulptankers, welke zullen 
worden aangedreven door twee Ruston AO 
m otoren. H et is nog niet beslist op welke 
der aangesloten werven deze schepen zullen 
worden gebouwd.

NEDERLANDS SCHEEPS-STUDIE- 
CENTRUM  TNO

Nader onderzoek betreffende de op een 
midscheepse doorsnede werkende krachten 
en momenten veroorzaakt door zeegang.

(Bespreking van het rapport no. 100 S 
van het Nederlands Scheepsstudiecentrum 
TNO).

De in de laatste jaren ontwikkelde nieuwe 
scheepstypen, welke zijn ontstaan doordat op 
geheel andei'e beladings- en lossingsmetho- 
den is overgegaan (denk daarbij bijvoorbeeld 
aan „all-hatch”-schepen, containerschepen 
en schepen met laaddeuren in de zijde) heb
ben aanleiding gegeven tot het ontstaan van 
constructieproblemen. Ook het sterk groeien 
van de afmetingen der reeds bekende 
scheepstypen heeft geleid tot moeilijkheden 
op dit gebied.

Een vaak geheel nieuwe aanpak is nodig 
geworden en het inter- of extrapoleren van
uit het bekende, is niet meer mogelijk. Van
daar dat het belang van het in dit rapport*) 
beschreven onderzoek niet moeilijk is te 
onderkennen. Immers het ter beschikking 
komen van meer kennis aangaande de belas
ting waaraan een schip is onderworpen, is 
te beschouwen als de gedeeltelijke oplossing 
van het probleem zelf.

Een van deze belastingen, welke moeilijk 
in kwantitatieve zin is te bepalen, is die 
waaraan het schip is onderworpen ten gevol
ge van zeegang. Gegevens in kwalitatieve zin 
en vergelijkende waarden kunnen echter 
eveneens zeer waardevol zijn. Het al eerder 
door Vossers, Swaan en Rijken verrichte 
onderzoek op dit gebied kan beschouwd 
worden als een eerste zeer waardevolle en 
uitgebreide verkenning van een zeer groot 
terrein. Het hier beschreven onderzoek moet 
gezien worden als een voortzetting van dit 
werk.

Enerzijds is het gebied nauwer begrensd, 
o.a. door een beperking van het aantal on
derzochte variabelen, anderzijds konden 
enkele onderwerpen veel intensiever onder
zocht worden en is het aantal te meten 
grootheden toegenomen als gevolg van de 
inmiddels verbeterde instrumentatie.

Een belangrijk facet is de brug die gesla
gen is tussen de resultaten van het onderzoek 
in regelmatige golven en die in onregelmatige 
golven. De geldigheid van het superpositie- 
beginsel kan nogmaals getest worden en 
voorts werd de invloed nagegaan van de 
kortkammigheid van de onregelmatige gol
ven op de belasting, waarbij bleek dat t.o.v. 
langkammige onregelmatige golven geen 
verschillen van enige betekenis konden wor
den onderkend.

Het onderzoek op zijn beurt kan als goede 
basis dienen van nader speurwerk, ook op 
ander gebied, bijvoorbeeld ten aanzien van 
slamming-verschijnselen, vrijboord proble
men, e.d. om dat naast de gegevens van mo
menten en dwarskrachten ten gevolge van 
zeegang tevens de gevonden resultaten op 
het gebied van de scheepsbewegingen in dit 
rapport zijn opgenomen.

*) „Amidships forces and moments on a Cb 
=  0.80 „Series 60” model in waves from va
rious directions”. (Krachten en momenten 
t.p.v. het grootspant van een „Series 60”-model 
met een blokcoëfficiënt van 0,80 bij golven 
uit verschillende richtingen) door ir. R. Wahab. 
Rapport no. 100 S van het Nederlands Scheeps
studiecentrum TNO.

N I E U W E  U I T G A V E N

Van het Nederlands Normalisatie Insti
tuut ontvingen wij het tweede num m er van 
het internationale tijdschrift op het gebied 
van de normalisatie, een uitgave van de 
International Organization for Standardiza- 
tion (ISO) te Genève.

H et keurig uitgevoerde tijdschrift, dat 
tweetalig is, nl. Engels en Frans, bevat in dit 
geval in hoofdzaak het verslag van de 7e 
Algemene Vergadering van de ISO gehouden 
in juni 1967 in Moskou, benevens dat van 
het ISO-symposium aldaar.

H et is voor de scheepsbouw en scheep
vaartindustrie ongetwijfeld van groot belang 
dat er normalisatie in internationaal ver
band to t stand komt en hierop heeft de 
recensent ook in zijn artikel over Standaardi
satie en Seriebouw van schepen op 7 novem
ber 1967 voor het Europort Congres in A m 
sterdam, gewezen.

Vanzelfsprekend gaat de internationale 
standaardisatie verder dan alleen voor de 
scheepsbouw en scheepsmachinebouw, maar 
men kan zeker ook de nadruk leggen op het 
belang van normalisatie in het algemeen.

Voor allen die met industriële produktie 
te maken hebben, is het nemen van een 
abonnement op genoemd tijdschrift dan ook 
aan te bevelen.

Een abonnement kost ƒ 7,85 per jaar, in
clusief de verzendkosten, terwijl de uitge
vende organisatie zich voorstelt het blad 
minstens 4 maal per jaar te laten verschijnen.

V oor een abonnement kan men zich op
geven bij het Nederlands Normalisatie Insti
tuut, afdeling Buitenland, Polakweg 5 te 
Rijswijk (Z.H.).

Prof. ir. J. H. Krietemeijer

Elektrotechniek voor Scheepswerktuig- 
kundigen, deel 1, door ir. G. J. W. Esseling, 
4e druk, uitgegeven door Technische Uitge
verij H. Stam N.V.

D it eerste deel bevat de voorgeschreven 
leerstof voor elektriciteitsleer en elektrotech
niek voor de A.M.-opleiding, een gedeelte 
van de leerstof voor B.M.-opleiding en de 
gehele leerstof voor het voorlopig diploma 
(V.D.).

De grondbeginselen van de elektriciteits
leer en het elektromagnetisme worden op 
zeer heldere en begrijpelijke wijze in dit deel 
uiteengezet. Veel aandacht wordt voorts be
steed1 aan de behandeling van gelijkstroom
machines, accumulatoren, meetinstrumenten 
en metingen, en lichtinstallaties.

H et leerprogramma voor de opleiding van 
scheepswerktuigkundigen hiermee wellicht 
meer bekritiseerd dan dit boek, meen ik 
toch te  mosten opmerken dat in dit deel 
weinig aandacht aan wissel- en draaistroom- 
installaties wordt besteed. U iteraard komt 
dit onderwerp in deel 2 uitgebreid aan de 
orde, maar dit neemt niet weg dat de jonge 
werktuigkundigen, welke na hun A.M. of 
V.D.- opleiding voor een aantal jaren gaan 
varen, dit doen zonder noemenswaairdige 
kennis van draaistroominstallaties. N u m o
menteel zoveel schepen (kleine zowel als 
grote) met draaistroominstallaties zijn of 
worden uitgerust, zou een wijziging van het 
programma, waardoor de draaistroominstal- 
laties sneller aan de orde komen, het over
wegen waard zijn.

D e uitvoering van dit boek is uitstekend 
verzorgd.



T ljD S C H R IF T E N R E V U E
Uittreksels van enige belangrijke artikelen uit buitenlandse tijdschriften, zoals deze worden verwerkt in de 

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

„Beständigkeit von Kunststoffen”, A. Franck.
Onder de verwerkingsmaterialen nemen de kunststoffen een steeds 

belangrijker plaats in wegens eigenschappen, die gedeeltelijk beter 
zijn dan van andere materialen (gemakkelijke verwerking, corrosie- 
bestendigheid en sterkte, die van sommige kunststoffen groter is dan 
van staal). De verhandeling beoogt constructeurs en bedrijfsingenieurs 
een beter inzicht te verschaffen in de gebruiksmogelijkheden en de 
specifieke eigenschappen van genoemde materialen bv. voor lijmen, 
isolatie en afdichting, zodat zij, onafhankelijk van de voorlichting van 
de fabrikant, zelf de juiste keuze kunnen maken voor een geëigende 
toepassing, voornamelijk in verband met weerstand tegen agressieve 
aantastingen. Achtereenvolgens worden beschouwingen gewijd aan 
de basissterkte van een aantal thermo- en duroplastische stoffen, 
grenstemperaturen voor gebruik en vergelijkingen gemaakt met me
talen. Ook elastomeren, die heden als organische Werkstoffen to t de 
kunststoffen worden gerekend, worden hierbij betrokken. Als toe
lichting zijn grafieken toegevoegd o.rn. over belastingduurproeven, 
vormveranderingsverhoudingen en gebruiksgrenstemperaturen.

(VD I Zeitschrift, okt. 1967, blz. 1321-1328, 9 fig. en graf., 1 tab., 
34 ref.)

„Model studies for an oceanographic ship derived froni an offshore 
supply vessel”, J. R. Pauling en M. Silverman.

Door een aantal exploitanten van oceanografische onderzoekings- 
vaartuigen wordt het type bevoorradingsschip voor booreenheden, 
dat in de Golf van Mexico wordt gebruikt, als het meest geschikte 
vaartuig beschouwd voor verbouwing tot researchvaartuig, vanwege 
de lengte (155-165 voet) en de grote dekruimte voor het opstellen 
van een instrumentarium. D aar als nadelen van genoemd scheepstype 
de beperkte stabiliteit en minder goede gedragingen in zeegang bekend 
zijn werden door het Scripps Institution of Oceanography en de 
scheepsbouwafdeling van de universiteit van Californië modelproeven 
uitgevoerd m.b.t. vaststelling van de weerstand, het machinevermogen, 
de bewegingen bij voorinkomende golven en het slingeren bij dwars
scheepse zeeën. Voor het onderzoek werden 4 modellen gebruikt t.w. 
2 met rondspant- en 2 met knikspantvormen. Uit de resultaten kon 
worden vastgesteld, dat weliswaar een rondspantschip m et betrekke
lijk kleine breedte een geringere weerstand biedt, doch veel heftiger 
slingert dan brede knikspantvaartuigen. Als beste vorm kwam uit de 
sleepproeven naar voren een brede knikspantuitvoering met een groot 
vrijboord, een diep, vol achterschip en een scherp lang voorschip.

(Marine Technology, oktober 1967, blz. 403-415, 4 lijnentekenin- 
gen, 17 graf., 3 ref.)

„The axial stiffness of Marine Diesel Engine Crankshafts”, P art I. 
N . J. Visser.

Onderzocht werd het trillingsgedrag van het assysteem bij mo
toren met groot vermogen en korte asleidingen. Deze complicatie is 
voornamelijk het gevolg van het optreden van al of niet gekoppelde 
torsie- en axiale trillingen van het assysteem bij toerentallen in het 
draaigebied van de motor. In verband hiermede is het noodzakelijk 
om een betrouwbare voorspelling van het trillingsgedrag te kunnen 
doen. Een rekenmethode werd ontwikkeld, die werd beschreven in 
rapport no. 39 M: „Crankshaft coupled free torsional-axial vibrations 
of a ship’s propulsion system”. Een nog niet afdoende opgelost vraag
stuk bleef het elastisch gedrag van de krukas. Door verschillende 
onderzoekers zijn theoretisch en/ of experimenteel afgeleide formules 
gepubliceerd, die dit elastisch gedrag beschrijven. Teneinde deze for
mules op hun bruikbaarheid te toetsen werden aan een aantal ver
schillende krukassen metingen verricht. Geen der gebruikte formules 
bleek een goede overeenkomst te bezitten met de resultaten van het 
expirimenteel onderzoek. Voor een aanvaardbare oplossing van het 
probleem zal het in dit rapport voorgestelde verder onderzoek nood
zakelijk zijn.

(Nederlands Scheepstudiecentrum TNO, Report N. 102 M, aug. 
1967, blz. 1-21, 9 fig. en graf., 14 tab., 7 ref.).

„The inanoeuvrability of ships on a straight course”, Ir. J. P. Hooft.
Een der problemen, gepaard gaande met het toenemen van de 

tonnage van tankers, is het verminderen van de manoeuvreerbaarheid, 
ook op diep water. H et doel van het onderzoek is geweest om de 
manoeuvreereigenschappen op een rechte koers te onderzoeken, zowel 
de reactie van het schip op een roeruitslag, als de vaardigheid van 
de roerganger. H et eerste aspect bestond uit het bepalen van de K- en 
T-waarden (K =  coëfficiënt draaivermogen en T  =  tijdconstante), 
als coëfficiënten van de bewegingsvergelijking voor het sturen in het 
horizontale vlak, uit stuurproeven met sinusoïdale roeruitslagen en uit 
spiraalproeven. Door extrapoleren in de richting van hogere waarden 
van T  en lagere waarden van K, werden de coëfficiënten voor scheeps- 
vormen gevonden. Belangrijk daarbij was, dat enkele uitkomsten van 
proeven met tankers van 50.000-100.000 ton deadweight zeer goed 
bleken overeen te stemmen met deze extrapolatie. Besproken worden 
voorts de invloeden van het roeroppervlak, de scheepsvorm en de 
grootte van het schip. Tot slot wordt o.a. gememoreerd, dat een lagere 
L/B-verhouding de manoeuvreerbaarheid langs een rechte koers ver
mindert, speciaal voor grotere schepen en dat door het toenemen van 
de scheepsgrootte, zelfs wanneer alle scheepsafmetingen naar verhou
ding worden vergroot, de manoeuvreereigenschappen slechter zullen 
worden. Bij zeer grote schepen wordt ook het roeroppervlak van 
minder belang.

(Nederlands Studiecentrum TNO, Report No. 99 S, aug. 1967, 
blz. 1-31, 19 diagr., 16 ref.).

„The design and construction of offshore Oil Drilling outfits”, F. G.
West.

In 10 jaar tijd heeft het boren buitengaats naar olie een uitbreiding 
te zien gegeven van tamelijk beschutte wateren en 100 voet diepte 
to t de meest onherbergzame streken en diepten tot 600 voet, terwijl 
reeds geologische onderzoekingen zijn verricht in waterdiepten van 
verscheidene duizenden voeten. De auteur behandelt uitvoerig de 
booreenheden en m aakt een onderscheid tussen twee typen, t.w. de op 
de zeebodem staande en de in het water drijvende. In verband met 
het gebruik van eerstgenoemde constructies worden in tabelvorm bo
demgesteldheden in een aantal gebieden gegeven en weersomstandig
heden gepubliceerd, ook van andere streken, die bij het inzetten van 
beide typen van belang zijn. Vervolgens wordt een uitvoerige ver
handeling gehouden over de bouw van booreilanden, de stabiliteit van 
diverse uitvoeringen, het verankeren en de uitrusting. In een aantal 
aanhangsels zijn gewichten van onderdelen en van complete boor
eenheden verwerkt, alsmede staalsoorten en afmetingen van opvijzel- 
bare en semi-submersible eilanden, het aantal werkdagen per jaar, 
enz. Een uitvoerige discussie volgt tot besluit.

. (Transactions o f the Institute of Marine Engineers, oktober 1967, 
blz. 345-372, 22 fig. en graf., 2 tab.).

„Vestfold, Hitachi-Built Ore-bulk-oil Carrier for European Owners”.
De „Vestfold” (74.107 dwt) het eerste in Japan gebouwde obo- 

schip voor een Europese scheepvaartmaatschappij wordt dermate ge
slaagd genoemd, dat verscheidene reders in West-Europa een derge
lijk schip in Japan hebben besteld. Het ladinggedeelte omvat 11 tanks 
van gelijke lengte met in de zijden hoge dieptanks en een dubbele 
bodem. Teneinde de tijd voor het schoonmaken van de tanks aan
merkelijk te bekorten, heeft men de tanktop enigszins aflopend uit
gevoerd naar het midden van de ruimen, terwijl alle profielen van 
betekenis van een massief rond zijn voorzien. K.F.-staal werd gebruikt 
voor enige langsversterkingen onderdeks, hetgeen de afmetingen met 
10 % verminderde, waardoor het draagvermogen aanzienlijk werd 
vergroot. Alle ruimen worden afgesloten met dwarsscheepse luiken. 
Van de ladingbehandeling, dekwerktuigen en voortstuwingsinstallatie 
wordt een uitvoerig verslag gegeven. Hoofdafmetingen (251 o.a. X 
32.30 X 18.90 meter) en andere bijzonderheden worden in tabelvorm 
verstrekt.

(Shipbuilding and Shipping Record, 27 juli 1967, blz. 125-126, 1 
foto, 2 tab.).



„On the ice-strengthening of ship hulls”, B. M. Johansson.
Door de schrijver is een methode uitgewerkt voor de berekening van 

de profielen in de ijsgordel van voor het varen in ijsgebieden versterkte 
schepen. De berekening is gebaseerd op de plastic theorie; de druk 
van het ijs is een gemiddelde van ijsschadegevallen aan bestaande 
schepen. Het nieuwe in de presentatie is, dat de dikte van de versterkte 
platen en spanten wordt gecalculeerd om een bepaalde druk van het 
ijs te weerstaan en niet wordt vastgesteld volgens een versterking op 
percentage-basis zoals thans algemeen is voorgeschreven. Om het 
gewicht van de ijsversterking zo laag mogelijk te houden wordt in een 
conclusie aanbevolen de hoogte van de ijsgordel te beperken, hetgeen 
kan worden bereikt door de schepen met een efficiënt ballastsysteem 
te ontwerpen, teneinde een zo gunstig mogelijke trim te bereiken. De 
berekeningen vonden plaats in nauwe samenwerking met Lloyd’s 
Register of Shipping en de Finse Scheepvaart Inspectie.

(International Shipbuilding Progress, juni 1967, blz. 231-245, 25 
fig.)
„Development and operating results of the M.A.N. KZ 105/180  
engine”, H. Scobel.

Besproken wordt de nieuwe M.A.N. KZ 105/180 twee-takt diesel
motor met een boring van 1050 mm, die per cilinder een vermogen 
kan ontwikkelen van 4000 rpk. De cilinderslag bedraagt 1800 mm. 
H et corresponderende aantal omwentelingen der machine komt op 
106 per minuut. De testmotor met een 1020 mm-boring heeft reeds 
250 uur met goede resultaten proefgedraaid, waarbij een output van 
4000 rpk. per cilinder werd bereikt. In een tabel worden alle gegevens 
vermeld (vermogen, maximum druk, compressordruk, spoeling, turbo- 
chargers, cilindersmeersysteem, hoofdmotorkoelsysteem, brandstof- 
inspuitsysteem, brandstofverbruik, afmetingen en gewichten van de 
onderdelen) en een uitvoerige beschrijving wordt gegeven van de motor 
en alle componenten.

(The Motor Ship, aug. 1967, blz. 193-198, 5 fig., 2 graf., 3 foto’s.)

„Aspects of marine propulsion and applications to high powered 
vessels”, T. P. O’Brien.

Gerefereerd wordt naar onderwerpen die betrekking hebben op het 
ontwerp van scheepsschroeven voor grote vermogens. Een samen
vatting wordt gegeven van de resultaten van het onderzoek naar de 
invloed van de verandering in bedrijfscondities en geometrische 
eigenschappen van conventionele enkelschroeven. Het onderzoek 
naar de vergelijkende prestatie van dubbel- en enkelschroefschepen, 
waarvan eerstgenoemde door conventionele schroeven en laatst
genoemde door zowel conventionele enkelschroeven als contra- 
roterende schroeven worden voortgestuwd, wordt besproken. Factoren 
die bij het ontwerp van contra-roterende schroeven voor turbine- 
schepen van belang zijn, worden genoemd. Vergelijkende voortstu- 
wingsgegevens voor twee turbine gedreven passagiersschepen, waarvan 
een met twee conventionele schroeven en de ander met contra- 
roterende schroeven, worden vermeld. De resultaten tonen aan dat bij 
contra-roterende schroeven het schroefrendement met 23 % wordt 
verminderd, doch het voortstuwingsrendement met 14 % wordt verbe
terd.

(Marine Engineer and Naval Architects, juli 1967, blz. 286-292, 
7 fig., 6 tab., 12 lit.)

„Uniform machinery-Some points of view on propelling machinery 
for container carriers”, R. Qvarnstrom.

De auteur neemt in zijn bijdrage de keuze van voortstuwingsinstal- 
laties voor containerschepen in beschouwing. In tegenstelling tot de 
tijd, die het conventionele stukgoedschip in havens ligt (in sommige 
gevallen 3— 5 maanden per jaar) geldt voor het containerschip een 
drastische reductie voor havenoponthoud. Dit houdt o.m. in, dat ook 
veel minder tijd beschikbaar is voor het overhalen van machines. In 
dit verband bepleit de schrijver de installaties van twee, drie of vier 
machines gekoppeld aan één of twee schroefassen d.m.v. een reductie- 
kast. De multi-machine-installatie biedt het voordeel, dat wanneer een 
machine uitvalt er kan worden doorgevaren met een betrekkelijk 
gering verlies aan snelheid en deze, na uitschakeling, dé gelegenheid 
biedt om tijdens de reis gerepareerd te worden. Een ander voordeel is 
dat het aantal hulpwerktuigen minder kan zijn, daar de generatoren 
aan het vooreinde van de hoofdmachines kunnen worden gekoppeld. 
Voorts dient de machinekamer lang te zijn, zodat ononderbroken 
dekken van voor- tot achtersteven kunnen worden aangebracht. Aan 
al deze eisen kan worden voldaan door uitrusting met middelsnelle 
viertakt dieselmotoren m et tandwieloverbrenging. Als ander voordeel 
wordt voorts nog genoemd het gebruik van „uniforme machines”, 
waardoor op het aantal reserve-onderdelen bespaard kan worden.

(Shipping World and Shipbuilder, 20 juli 1967, blz. 1257-1258, 
2 fig.)

„M .A.N. remote control for twin-engine installation”.
De eerste automatische M.A.N. afstandsbediening van de voort- 

stuwingsinstallatie voor een schip met 2 motoren en één schroef is 
toegepast aan boord van het Duitse schip „Carl Offersen” van 7000 
ton draagvermogen. De beide omkeerbare diesels van 2140 rpk ieder 
drijven een conventionele schroef aan via meerplatige koppelingen 
en een reductie-tandwielkast. Het systeem werkt pneumatisch en is 
opgebouwd uit Westinghouse onderdelen. Orders kunnen door één 
hendel op de brug worden uitgevoerd, na tevoren te zijn ingesteld, 
waarvoor een verscheidenheid van programmeer-circuits aanwezig is. 
Voor navigatie in nauwe vaarwaters is de installatie uitgerust met een 
manoeuvreercircuit, met één motor vooruit en de tweede achteruit 
draaiend. Technische details worden nader toegelicht en verduidelijkt 
met een schematische tekening.

(Tanker and Bulk Carrier, juni 1967, blz. 73-74, 1 schema.)

„Ship design: large tankers and bulk carriers”, G. Buchanan.
De schrijver van dit artikel, deputy chief ship surveyor van Lloyd’s 

Register of Shipping, geeft een uitvoerige beschouwing betreffende de 
nieuwe ontwikkeling in de bouw van grote tankers en bulkcarriers. H et 
blijkt, dat vooral het relatief kleine rompgewicht bij zeer grote tankers 
en de steeds groter wordende verhouding draagverm ogen/water- 
verplaatsing zeer aantrekkelijk zijn voor reders om dergelijke giganten 
te bestellen. Een recente studie van Lloyd’s met betrekking tot het 
ontwerp en de sterkte van zeer grote schepen laat zien, dat deze 
nagenoeg geen problemen meer opleveren. Om een volledig inzicht te 
krijgen worden op het ogenblik van de zeer grote schepen talrijke 
bedrijfsgegevens verzameld. Het dieper afladen in verband met de 
nieuwe Load Line Rules 1966 geeft aan grote schepen een belangrijke 
toename van het draagvermogen. Daarna bespreekt de auteur de 
problemen, die speciaal ten aanzien van grote bulkcarriers gelden.

(100 A  1, No. 18, 1967, blz. 5-10, 4 foto’s, 2 bslastingsfiguren.)

„Dynamic loading on launching ways and building berths”,
K. V. Taylor en M. Williams.

Het belastingpatroon op de helling gedurende de bouw van een 
schip kan worden verklaard als 2 fasen ervan in ogenschouw worden 
genomen. De eerste fase van de belasting die het schip op de helling 
uitoefent middels de kielblokken en onderstoppings wordt als statisch 
aangeduid en als zodanig in beschouwing genomen. De eigenlijke 
tewaterlating vormt de kern van de tweede fase, t.w. het dynamisch 
aspect en deze was onderwerp van studie door BSRA deskundigen, die 
in opdracht van twee Engelse werven plaatsvond teneinde gegevens ter 
beschikking te verkrijgen om trent hellingbelastingen bij de tewater
lating van grote tankers. De auteurs lichten in hun bijdrage de u it
gevoerde studie toe aan de hand van een groot aantal grafieken.

(Shipping World and Shipbuilder, oktober 1967, blz. 1698-1709, 16 
graf., 2 tab.)

„Schiffsliiftung und Warmluftheizung”, G. Drews.
Na in een inleiding aan de hand van diagrammen een overzicht te 

hebben gegeven over zomer- en winterbehaaglijkheidstemperaturen 
en vochtgehalten bespreekt de auteur de verschillende airconditioning- 
systemen, die worden toegepast voor woonruimten aan boord van 
schepen. Berekende voorbeelden worden behandeld van een compleet 
airconditioningsplan met getallen voor luchtverversingsfrequentie, 
luchtmenging, enz. voor afzonderlijke ruimten (hutten, messroom, 
machinekamer, kaartenkamer, enz.) en diameters, vermogen, e.d. van 
de kanalen. In het tweede gedeelte van de bijdrage wordt de ventilatie 
van ladingruimen van droge ladingschepen en tankers uitvoerig 
behandeld. De eisen van het See-Berufsgenossenschaft Germanischer 
Lloyd en korte samenvattingen van voorschriften in Denemarken, 
Noorwegen en Engeland besluiten het uitvoerige artikel.

(Handbuch der Werften, Band IX, 1967, blz. 101-181, 25 fig., 13 
tab., 27 ref.)

„Contra-rotating propellers for the propulsion of high-powered, 
restricted-draught ships?”

Behandeld wordt het ontwerp van contra-roterende schroeven voor 
de voortstuwing van schepen met geringe diepgang, doch met zeer 
grote vermogens. De ontwerpmethode is gebaseerd op de ontwikkeling 
van Morgan voor de theorie van Lerbs. De berekeningen werden 
uitgevoerd met behulp van een computer. Enkele formules voor zon
der computer uit te voeren berekeningen worden gegeven.

Ten behoeve van een enkelschroefvrachtschip geeft men een ont- 
werpvoorbeeld, waarbij achtereenvolgens een enkele schroef en een 
contra-roterende schroef m et en zonder een gelijk aantal omwente
lingen worden beschreven. De verschillende invloeden daarbij worden 
besproken.
(The M otor Ship, sept. 1967, blz. 251-254, 3 fig., 13 lit.)
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Hout en niets dan hout
Van hout en we! van naaldhout alleen wordt echt ZWEEDS Masonite gemaakt. 
Vochtaantrekkende bestanddelen worden uit het hout gehaald en daarna wordt 
van het hout het trekvrije hardboard geperst dat u kent als ZWEEDS Masonite. 
ZWEEDS Masonite, kan praktisch niet aangetast worden door vocht en is bestand 
tegen weer en wind. ZWEEDS Masonite, Halfhard, Hard en Extra Hard herkent 
u aan het merk en aan het gave resultaat van uw werk. Dat merk voor u als 
garantie voor echt ZWEEDS Masonite op de achterkant van é lke plaat. 
H a lfhard: 61/., en 91/a mm dik, Hard en Extra Hard in de dikten 2,4 mm, 31 /2 mm, 
5 mm, 6V„ mm en 8 mm.Leverbaar in diverse afmetingen en uitvoeringen zowel 
g lad als leermotief of geperforeerd.

Inlichtingen en monsters bij.

T R IM A  N.V. - Z A A N D A M  - TEL. 02980 - 6 48 41

ZWEEDS MASONITE
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Hounslow (Middx.) England
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ROTTERDAM  GEYSSENDORFFERWEG 46 
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KOELERS;

SPIR A LEN  KOPER- STAAL-CUNIFER; 

PR O D U K T IE -B U IG W ER K ; 
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FILTERS

M oderne Reparatie-inrichting

Reeds meer dan 35 jaar een bekende 
naam in Scheepvaartkringen

INDUSTRIËLE HANDELMAATSCHAPPIJ

N.V. Gevestigd sedert 1935 
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• o liep ro d u cten
• ch em ica liën
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• stoom
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• w a te r
• cem ent
• vo ed in g sm id d e len

KOPPELINGEN - FLENZEN - KLEMMEN

» Alle roosters zijn volbad 
verzinkt.

•  Standaard afmetingen uit 
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• Speciale afmetingen op 
bestelling.

•  Vlotte leverlng.
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