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H et is voor mij een groot genoegen, op verzoek van de Redactie van „Schip en W erf”, een kort woord aan het beeld van het nieuwe
hoofdbestuur van de Nederlandse Vereniging van Technici op Scheepvaartgebied te mogen toevoegen. Im m ers m et het aannemen van
de nieuwe statuten en reglementen is niet alleen de naam. van onze vereniging gewijzigd, maar ook de opbouw en werkwijze.
U zult begrijpen dat er heel w at gedacht en gesproken is, voordat deze reorganisatie zijn beslag had. M et behoud van het goede dat
opgebouwd was, m oest een aanpassing plaatsvinden van hetgeen in een moderne samenleving noodzakelijk was, wilde de vereniging
o o k in de kom ende jaren haar belangrijke rol blijven spelen.
Ik zou van deze gelegenheid gebruik willen m aken om de oude bestuursleden van de afdelingen mijn erkentelijkheid te betuigen voor
de prettige wijze, waarop wij m et elkander over deze ontw ikkeling hebben gesproken.
H et lijkt zo eenvoudig om statuten te wijzigen, maar er eenmaal mee bezig, kom en vele vragen naar voren die eveneens opgelost
m oeten worden. D e vergaderingen hieraan gewijd, hebben steeds in een zakelijke en vriendschappelijke sfeer plaatsgevonden en ik
meen, dat een ieder die deze meemaakte, naast voldoening, ook m et enige weemoed terugdenktaan deze bijeenkomsten.
D e verkiezingen hebben aangetoond, dat de leden niet alleen de nieuwe statuten en reglementen hebben goedgekeurd, maar ook bij
de stem m ing aan de eenheid van de vereniging hebben gedacht.
Daarom wil ik het nieuwe hoofdbestuur van harte van deze plaats gelukwensen met zijn benoeming en de wens uitspreken dat het m et
de onmisbare steun van de leden, onze vereniging tot steeds grotere bloei moge leiden.
„ „
Ir. B . W ilton

N u met ingang van januari 1968 het nieuw gekozen H oofdbestuur zijn taak heeft aangevangen, is er alle reden dank te b ten g en aan het
afgetreden bestuur voor het veie werk dat in het belang van de Vereniging werd verricht. N iem and zal het euvel duiden, w a n n eer daar
bij speciaal de af getreden Voorzitter, ir. B. Wilton, wordt genoemd, omdat hij in de afgelopen jaren m et zoveel enthousiasm e de V er
eniging geleid heeft naar haar nieuwe vorm: ,,De Nederlandse Vereniging van Technici op Scheepvaartgebied .
H et H oofdbestuur is ervan overtuigd, dat de bloei van onze Vereniging steeds zal kunnen zijn verzekerd, indien alle leden hieraan hun
m edew erking 7,uilen verlenen en van hun belangstelling blijk zullen geven. Het doet daarom dan ook een beroep op Uw aller steun.
N am ens het H o o fd b estu u r
ir A . van d e r Toorn
(voorzitter)

V O O R B E R E ID IN G V O O R L E ID IN G G E V E N D E FUNCTIES
IN DE SCHEEPSBOUW

door

Prof. Ir. J. H. K R IE T E M E IJ E R

H et R apport van de „Commissie Nederlandse Scheepsbouw 1 9 6 5 ”, dat algemeen bekend staat onder de naam R a p p o rt-K eyze r
(genoem d naar de voorzitter van de commissie, de heer M . J. Keyzer, toentertijd oud-staatssecretaris van Verkeer en W aterstaat,
welke post Z .E xc. Keyzer thans wederom bekleedt in het kabinet De Jong), vermeldt in hoofdstuk 11, blz. 122 ev. h e t volgende
over voorbereiding voor leidinggevende functies:
„Bij de groei van industriële onder
nem ingen is gebleken dat naast zuiver
technische, economische en administra
tieve ontwikkelingen de structuur van de
ondernem ing
steeds
gecompliceerder
wordt.
Daarbij doen zich problemen voor bij
het leiding geven aan de organisatie of
delen daarvan die niet altijd bij één der
genoem de gebieden zijn in te delen
m aar deze m eestal gezamenlijk raken en
waarbij naast kennis een belangrijke ma
te van inzicht en karaktereigenschappen
w ordt verlangd. H et is dit meer algeme
ne gebied van vraagstukken met betrek
king to t het leiding geven aan en in ge
com pliceerde ondernemingsvormen dat
vooral n a de tweede wereldoorlog onder
de aanduiding of het begrip „M anage
m ent” w ordt samengevat.
G econstateerd m oet worden dat, in te
genstelling tot hetgeen in de Verenigde
Staten van A m erika en ook in sommige
E uropese landen op dit terrein aan de
verbreiding van de resultaten van het
w etenschappelijk onderzoek is verricht,
in N ederland van een achterstand kan
worden gesproken. Hoewel grote con
cerns, particuliere organisatiebureaus of
stichtingen op dit terrein werkzaam zijn
en er door enkele instanties bescheiden
pogingen zijn gedaan om in collectief
verband te kom en tot opleidingscursus
sen voor „M anagem ent”, is er in dit op
zicht toch nog veel te doen.
Onlangs zijn er bij het Hoger Onder
wijs enkele belangrijke initiatieven geno
men, die tot verbetering van de situatie
kunnen voeren.
T en eerste is aan de Technische Hoge
school te Delft in 1965 een Centrum
voor Bedrijfswetenschappen ingesteld. De
doelstelling is het verrichten van weten

schappelijk onderzoek op het gebied van
de Bedrijfswetenschappen. Vervolgens
werd te R otterdam aan de Nederlandse
Economische Hogeschool aldaar opge
richt de Stichting Bedrijfskunde, ter ge
legenheid van het 75-jarig bestaan van
de Koninklijke Nederlandse Petroleum
M aatschappij. H aar doelstelling is bevor
dering van onderwijs en onderzoek op
liet gebied van leiding en organisatie.
Een nauwe samenwerking in deze
stichting is tussen de N.E.H. te Rotter
dam en de T.H . te Delft reeds tot stand
gekomen, zowel op bestuursniveau als op
het gebied van onderwijs en onderzoek.
Het eerder genoemde Centrum zal daarbij
eveneens een rol kunnen spelen onder
meer door bijdragen aan het onderzoek
ten behoeve van het onderwijs.
Voorts kan worden genoemd de
Stichting Interacadem iale Opleiding Or
ganisatiekunde (S.I.O.O.) waarin de drie
Technische Hogescholen, de Nederland
se Econom ische Hogeschool te R ot
terdam , de Rijksuniversiteit te Gronin
gen, de U niversiteit van Amsterdam, de
Vrije U niversiteit te Amsterdam en de
Katholieke Hogeschool te Tilburg mede
werken.
Tenslotte moet nog worden gewezen
op de m ogelijkheid tot opleiding van be
drijfskundige ingenieurs aan de Tech
nische Hogeschool te Eindhoven.
Geheel in het kader van een dergelijke
samenwerking en dan speciaal gericht op
de bedrijfstak scheepsbouw is het initia
tief van prof. ir. J. H. Krietemeijer van
de Technische Hogeschool te Delft, die
samen m et prof. m r. drs. H. Langman van
de N ederlandse Economische Hoge
school te R otterdam ruim een jaar gele
den een gespreksgroep heeft samenge
steld bestaande uit een ongeveer gelijk

aantal scheepsbouwkundige ingenieurs en
academ isch gevormde econom en, to p 
functionarissen uit de scheepsbouw ,
scheepvaart, adviesbureaus e n vakbew e
ging.
D oor middel van een k ritisch e analyse
van de situatie in de scheepsbouw b estu 
deert deze groep de p ro b lem en van o p 
leiding in het algemeen en die voor „ M a 
nagem ent” in het bijzonder e n dan u iter
aard gericht op de scheepsbouw . D e
groep stelt zich voor om t.z .t. een ra p 
port samen te stellen van h a a r bevin
dingen over deze opleidingsvraagstukken.
De Commissie heeft m et instem m ing
kennis genomen van dit in itiatief van d e
zijde van het Hoger O nderw ijs en spreekt
de hoop uit dat het ra p p o rt spoedig zal
verschijnen.
Zij m eent thans te k u n n e n volstaan
m et de opmerking, dat d e problem en
waarvoor de leiding in de scheepsbouw
zich geplaatst ziet, in hoog tem po ge
com pliceerder worden. Zij m e e n t d at er
grote behoefte bestaat aan ingenieurs m et
een voldoende economische ondergrond,
kennis van en inzicht in organisatie
vraagstukken en begrip voor d e eisen die
een m odern sociaal beleid stelt. E e n
structuurwijziging, zoals wij d ie in h oofd
stuk 8 voorgesteld hebben, z a l het v oorts
noodzakelijk m aken m edew erkers m et
een academische econom ische opleiding
aan te stellen, een categorie d ie thans in
de scheepsbouw nog bijna geheel o n t
breekt. V oor deze m edew erkers is globa
le kennis van de specifieke techniek en
begrip voor het technisch d en k en v an
veel belang. Wij m enen dat d e bovenge
noem de opleidingen daarom in een reële
behoefte voorzien.
V oor zover huidige m edew erkers in d e
term en vallen voor deelnem ing aan d e

postacadem iale opleiding, die de Stich
ting Bedrijfskunde thans eenmaal per
jaar organiseert, beveelt zij de werfdirecties aan van de hier geboden gelegen
heid een zo groot mogelijk gebruik te
m aken.”
T ot zover het rapport-Keyzer dat in
septem ber 1966 verscheen. Intussen heeft
de genoemde Gespreksgroep zich bera
den op de speciale en dringende behoef
ten van de bedrijfstak-scheepsbouw.
E r kwamen daarbij drie mogelijkheden
naar voren:
1. Een aanpassen van de bestaande aca
demische opleiding tot scheepsbouw
kundig ingenieur en van die van eco
nom en aan de inzichten van m odern
management.
2. H et instellen van postacadem iale cur
sussen dan wel „R efreshm ent Courses” voor functionarissen met 5- tot
10-jarige ervaring op de scheepswer
ven, welke opleidingsvorm m eer func
tioneel/specialistisch zou m oeten zijn.
3. H et instellen van een niet-functioneel gerichte M anagement Cursus
Scheepsbouw voor een geselecteerde
groep topfunctionarissen, direct on
der de directies, dan wel directieleden
zelf.
Hierin zou een brede band van onder
werpen op dit gebied moeten worden be
handeld. Deze groep betreft m eest lieden
van de leeftijd van 40-45 jaar, die de
grootste behoefte hebben aan impulsen
op het gebied van M anagem ent-vraagstukken.
De gespreksgroep heeft gem eend dat
het onder 3. genoemde denkbeeld op kor
te termijn verwezenlijkt kon worden en
het snelst resultaten zou af werpen.
Voorzieningen voor de onder 1. ge
noem de groep zouden pas op langere ter
mijn kunnen worden getroffen en de re
sultaten ervan pas na enkele jaren m erk
baar worden.
V oor de onder 2. genoemde groep zijn
reeds enkele mogelijkheden elders aan
wezig of bestaan plannen om in behoef
ten te voorzien, zodat werd gemeend dat
deze groep niet in de eerste urgentie viel.
N a het m aken van een inventarisatie
van de in aanmerking komende functio
narissen en het opstellen van een pro
gram m a door de Gespreksgroep werd be
sloten de organisatie van de uitvoering
van de M anagem ent Cursus Scheepsbouw
in handen te geven van de Stichting Stu
diecentrum Bedrijfsbeleid te Arnhem . De
rector van deze Stichting, dr. P. J. Couvée, is tevens lid van de Gespreksgroep.
De cursus bestaat uit 2 perioden van 2
aaneengesloten weken, dus totaal 4 we
ken. De prognose is dat in 3 a 4 cur
sussen, t.w. najaar 1967, voorjaar 1968,
najaar 1968 en voorjaar 1969 de in aan
m erking kom ende groep is behandeld.

De inventarisatie heeft uitgewezen dat
het gaat om ca. 66 topfunctionarissen bij
de werven als volgt verdeeld:
28 technici m et academische opleiding,
t.w.
17 scheepsbouwkundige ingenieurs
8 werktuigbouwkundige ingenieurs
3 ingenieurs van andere studierich
tingen.
20 technici m et H.T.S.-opleiding, t.w.
1 technicus zonder speciale oplei
ding
11 niet-technici m et academische op
leiding
6 niet-technici zonder speciale op
leiding.
T otaal dus 49 technici en 17 niettechnici in de leeftijd tussen 40 en 45
jaar m et enkele jongeren en een paar
ouderen.
De Gespreksgroep fungeert als R aad
van Toezicht op de cursussen. Zij heeft
ook het cursusprogram m a opgesteld, dat
geheel gericht is op de speciale behoef
ten van de scheepsbouw-industrie en
waarbij dan ook zoveel mogelijk docen
ten en sprekers uit scheepsbouwkringen
zijn uitgenodigd hun m edewerking te ge
ven.
Er is nauw overleg gepleegd m et het
bestuur van de Centrale Bond van
Scheepsbouwm eesters in N ederland (Cebosine) en de Scheepsbouwvereniging
„H oogezand” . H et bestuur van de Cebosine zowel als dat van de andere ge
noem de vereniging hebben bij hun leden
de cursus aanbevolen en het is verheu
gend dat de eerste cursus werd voltekend.
H et aantal deelnemers was bepaald op
maxim aal 18. D e eerste cursus heeft
plaatsvonden van 4-15 septem ber (eer
ste deel) en van 23 oktober tot 3 novem 
ber 1967 (tweede deel), totaal 4 weken.
H et resultaat is zeer bevredigend en er
bestond alle aanleiding om de tweede cu r
sus (herhalingscursus) in het voorjaar van
1968 doorgang te doen vinden.
Uit het program m aboekje valt het vol
gende te vermelden:

Opzet van de cursus
Afhankelijk van de aard der te behan
delen onderwerpen, zullen niet alleen des
kundigen uit de scheepsbouw, m aar ook
uit andere sectoren van het bedrijfsleven
hun m edewerking aan de cursus verle
nen door het houden van inleidingen die
bedoeld zijn als uitgangspunt voor dis
cussie met de deelnemers.
A an de onderlinge gedachtenwisseling
tussen de deelnemers wordt in de opzet
van de cursus een ruim e plaats gegeven.
Voor een goed resultaat is het nood
zakelijk, dat de deelnemers zich volledig
op de cursus kunnen concentreren en af
stand nemen van hun dagelijkse werk
zaamheden.
Daarom vindt de cursus plaats in een
buitenhotel, w aar de deelnemers van
m aandag tot vrijdag verblijven en is het
vereist, dat zij de gehele cursus, bestaan
de uit twee perioden van elk twee weken,
zonder onderbreking volgen.
Inhoud van de cursus
Eerste Periode:
1968):
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— De functie van de onderneming in de
maatschappij.
— Enkele macro-economische begrip
pen en verschijnselen.
— De economische politiek van de Over
heid.
— De economische situatie van Neder
land.
— De betekenis van prognoses op mid
dellange termijn voor Overheid en be
drijfsleven.
— Ontwikkelingen in de scheepvaart.
— Ontwikkelingen in het olievervoer.
— Ontwikkelingen in het ertsvervoer.
— De toekomstmogelijkheden van de
Nederlandse scheepsbouw.
— Beleidsvorming en planning op lan
gere termijn.
— V oor- en nadelen van samenwerking
tussen bedrijven.
— Toegepaste research buiten en bin
nen de scheepsbouwondernemingen.
— V an acquisitiebeleid naar marketing.
— Produktresearch.
— Produktieresearch.
— H et ontwerpprobleem.

Doel van de cursus
H et doel van de cursus is een speciaal
op hogere leidinggevende functionarissen
uit de N ederlandse scheepsbouw afge
stemde behandeling van m anagem entvraagstukken ter verbetering van hun algemeen-econom ische kennis, ter verbre
ding van hun inzicht in de m aatschap
pelijke ontwikkelingen die van invloed
zijn op het ondernem ingsklim aat, ter ver
dieping van hun begrip voor de onder
linge sam enhang tussen de verschillende
aspecten van het ondernemingsbeleid.

Tweede Periode (22 april-3 mei 1968):
— Van planning naar beheersing van het
beleid.
-— Ontwikkelingen in de informatiever
werking.
— Planning-technieken in de produktie.
— H et lezen en beoordelen van balans
en winst- en verliesrekening.
— De financiering van de scheepsbouwonderneming.
— Orderfinanciering in de scheeps
bouw.

Maatschappelijke ontwikkelingen van
invloed op de verhoudingen binnen
de onderneming.
De plaats van de vakbeweging in het
maatschappelijk bestel.
Het verband tussen organisatiestruc
tuur en leiding geven.
Leiding geven — delegatie — commu
nicatie.
Opleiding en scholing.
Arbeidsklimaat en arbeidsmotivatie
Ontwikkelingen in beloningssyste
men.
De interne organisatie van een
scheepsbouwonderneming.
Criteria voor goed management.
De taak van management in de ko
mende jaren.

BESCHIKBAARSTELLING
Overeenkomstig de adviezen van de
Commissie Opvoering Produktiviteit van
de Sociaal Economische R aad heeft de
minister van Economische Zaken voor
onderstaande produktiviteitsacties subsi
dies toegekend tot een totaalbedrag van
ƒ 1.223.950,— uit de gelden die voor dit
doel bij het ministerie van Economische
Zaken beschikbaar zijn. H ierover wordt
voor de Scheepsbouw het volgende ge
zegd:
,,Follow-up” rapport Commissie
Nederlandse Scheepsbouw 1965:
f 264.000,—
In het rapport dat de Commissie Ne
derlandse Scheepsbouw 1965 onder voor
zitterschap van de heer M. J. Keyzer heeft
uitgebracht, is een aantal aanbevelingen
voor verdergaande activiteiten en maat

G edurende de cursus zullen de deelne
mers gezamenlijk een project („case-study”) uitvoeren en een rapport van hun be
vindingen samenstellen.

Inlichtingen: De rector van d e Stich
ting Studiecentrum Bedrijfsbeleid is gaar
ne bereid nadere inlichtingen te ver
strekken.

Inschrijving: H et aantal deelnemers
zal beperkt worden tot maximaal 18. In
schrijving dient te geschieden bij: dr. P.
J. Couvée, Bureau der Stichting Studie
centrum Bedrijfsbeleid, Velperweg 95,
Arnhem. Telefoon: 08300-32246.

Stichting Studiecentrum B edrijfsbeleid:
De stichting werd in 1953 in h e t leven
geroepen op initiatief van de N ed erlan d sche M aatschappij voor N ijverheid en
H andel, m et medewerking van ee n aan
tal Nederlandse ondernem ingen. Zij stelt
zich ten doel cursussen te o rganiseren
voor hogere functionarissen van on d ern e
mingen en Overheid, voor w ie verbre
ding en verdieping van inzicht in de ver
schillende aspecten van het ondernem ings
beleid van belang w ordt geacht v o o r de
uitoefening van hun huidige of toekom 
stige functie.

Kosten:
H et cursusgeld bedraagt
ƒ 2000,— . Daarbij is alle cursusmate
riaal inbegrepen. De kosten van verblijf
zijn voor rekening van de deelnemers.
D erde cursus: Bij voldoende deelne
ming zal in het najaar 1968 een derde
managem ent cursus voor de scheeps
bouw w orden georganiseerd.
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regelen opgenomen. In deze geest is door
de Centrale Bond van Scheepsbouwmees
ters in N ederland (Cebosine) een plan
uitgewerkt als ,,follow-up” op het hiervoren aangehaalde rapport. Ten einde
aan de uitwerking van het plan gestalte
te geven zijn door de Cebosine in het
leven geroepen:
1. H et College voor de Scheepsbouw.
D it college is opgericht ter overkoe
peling van alle taken, studies en on
derzoekingen die tot doel hebben ver
hoging van de produktiviteit en ver
betering van de structuur van de be
drijfstak. Als voorzitter van dit Col
lege treedt op mr. B. W. Biesheuvel.
2. De „Stichting Nederlandse Scheepsbouw industrie” waarin vraagstukken
van structurele, economische en be

drijfsorganisatorische en technische
aard aan de orde zullen kom en. Als
directeur van de Stichting zal o ptreden
prof. m r. H. Langman.
3. H et Centrum ter b estudering van de
sociale problem atiek in de scheeps
bouw. Dit Centrum zal een studie m a
ken van de sociale asp ecten in de
scheepsbouw in een zo b re e d m oge
lijk verband. De resultaten v an deze
studies zullen m et de vakbew eging
worden behandeld.
Als bijdrage in de kosten van h e t C en
trum voor de Bestudering van d e Sociale
Problem atiek alsmede in die v an het Col
lege voor de Scheepsbouw is aan de C en
trale Bond van Scheepsbouw m eesters in
N ederland te ’s-Gravenhage een subsidie
van ƒ 264.000,— toegekend.

T E W A T E R L A T IN G „B A N T R Y B A Y ”
In december 1967 werd de eerste sleepboot van de serie van
vier die Gulf besteld heeft, te w ater gelaten.
De plechtigheid vond plaats op de werf van C. D . H o lm es &
Company Ltd. te Beverly aan de Hum ber.
De sleepboot draagt de naam Bantry B ay en zal g eb ru ik t w orden
om de 312.000 ton tankers, die Gulf in bestelling heeft, te
assisteren. Hij werd speciaal voor deze taak uitgerust.

DE W ER K S PO O R V O O R T S T U W IN G S D IE S E L M O T O R E N V O O R
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ZEE-SLEEPBO OT „ Z W A R T E
BIJDRAGE T O T
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LATER „IERSE ZEE”

DE D IE S E L M O T O R E N -O N T W IK K E L IN G

J. V A N
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W erk sp o o r-A m ste rd am N.V.

BIJ W E R K SPO O R A M S T E R D A M N .V . V A N 1933 AF
1 ■ Inleiding
E ind 1966 werd medegedeeld, dat de in 1933 in dienst gestelde toen sterkste zee-sleepboot van de wereld, de „Zw arte Z e e ”, van L .
Sm it & C o’s Internationale Sleepdienst-Rotterdam , uit de vaart zou worden genomen, hetgeen thans is geschied; het schip wordt
gesloopt bij Frank Rijsdijk-H olland N .V . In 1963, bij het in dienst stellen van de nieuwe ,,Zwarte Z ee", m et circa 9 0 0 0 p k m otorver
mogen, werd de bestaande ,,Zwarte Z ee” herdoopt in „Ierse Z ee”. Z ij was de eerste Nederlandse sleepboot voor de wereldzeeën die
uitgevoerd werd m et dieselmotoren m et een totaal verm ogen van circa 4000 ipk. (fig. 1, de eerste reis van de ,,Z w arte Z e e ”, proeftocht
in 1933). De voortstuwingsinstallatie bestond uit twee 4-takt direct omkeerbare Werkspoor-dieselmotoren m et drukvulling van h e t ver
laagde kruishoofdtype, die m et hydraulische „Vulcan”-koppelingen en een tandwieloverbrenging op één schroefas w erkten. D e toerenoverbrenging van de m otor op de schroef was zó gekozen, dat bij een motortoerental van 275 omw. p. min. een schroeftoerental van
circa 120 omw. p. min. werd bereikt. Deze overbrenging kon worden gewijzigd door de toe- en afvoer van de bedrijfsolie van de
„ V ulcan”-koppelingen onafhankelijk van elkaar te regelen. Op deze wijze was de slip regelbaar tussen 3 % en 100 % . D e „Zw arte
Z e e ” heeft in zijn 33-jarige diensttijd een ontelbaar aantal malen hulp verleend en bergingen verricht en daarbij vrijwel zonder uitzon
dering altijd voorspoedig gevaren. In 1951, 1956 en 1961 werd de „Blauwe W im pel” van de Rederij verworven voor het grootst
aantal afgelegde sleepm ijlen in deze jaren. M et het voorgaande zou men kunnen volstaan, ware het niet dat van deze m otoren, die
onder de moeilijkste omstandigheden hun w erk m oesten verrichten, is gebleken dat zij zeer betrouwbaar waren. Verscheidene constructiedetails van dit m otortype hebben in niet onbelangrijke mate bijgedragen tot de verdere ontw ikkeling van de W erkspoor m o 
toren.
G em eend wordt dat het ook daarom zinvol is, wat m eer over dit m otortype mede te delen.

2. A lgem ene gegevens van de motoren
van de Zwarte Zee
Verlaagd kruishoofdtype
Deze m otoren waren een schepping
van wijlen ir. G. J. Lugt, eertijds hoofd
ingenieur van W erkspoor, die in nauwe
sam enwerking m et zijn constructeurs dit
project tot uitvoering heeft gebracht.
Als direct om keerbare scheepsm otor is
dit type alleen voor de Zw arte Z ee uit
gevoerd, terwijl van de (niet om keerba
re) stationaire uitvoering een klein aantal
is gemaakt.
A fm etingen van de motoren, type
V .M .W .S .-fig u u r 2
Cilinder diam eter 500 mm, slag 650
mm, max. toerental 275 o.p.m ., gem. zuigersnelheid 5,95 m /sec, gem. druk p,
8 55 k g /c m 2, gem. druk pe 6,84 k g /
cm 2, vermogen per m otor 2000 ipk, ver
m ogen per m otor 1600 epk, m echanisch
nuttig effect 80 % en aantal cilinders per
m otor 6.
V oor de drukvulling werd gezorgd
door een aan elke m otor aangebouwde
en daardoor gedreven dubbelwerkende
zuigerpomp.
A fm etingen van de zuigerpomp - figuur 3
Cilinderdiam eter 1000 mm, slag 380
m m , max. toerental 275 o.p.m ., gem. zuigersnelheid 3,48 m /se c en drukvulling bij
vollast 0,32 ato.

Fig. 1.

De eerste reis van de Zw arte Zee (proeftocht in 1933)

De m otoren van de Zwarte Z ee waren
de eerste scheepsmotoren die door W erk
spoor m et directe brandstofinspuiting wer
den uitgevoerd, nadat dit systeem in 1930
m et succes was beproefd op een trunkzuiger 4-takt proefm otor, type TM 357,
die om streeks 1932 werd geplaatst in het
gem aal „Leeghw ater” van de Haarlem -

m erm eerpolder, welke m o to r nog steeds
in bedrijf is.
De directe brandstofinspuiting (in
1911 door Vickers geïntroduceerd) was
een zeer belangrijke stap in de ontwikke
ling van de dieselm otoren. H et ja a r 1933
betekende voor W erkspoor het einde van
de toepassing van de inblaasluchtcom -

De maat j in afbeelding I werd daar
bij bepaald door de diam eter van de klep
pen, de w anddikte „ a ” voor de kokers
voor het in- en uitlaatklephuis, de koker
„c” voor de brandstofklep, en de koelwaterruimte „b ” tussen de kokers die
moet voldoen aan een m inim um m aat in
verband m et het gieten en m et de gietkernsterkte.
De cilinderdeksels hadden voor afslui
ting van het koelw ater een rubberring in
de rand „f” en een horizontaal dichtingsvlak „e” w aarm ede het cilinderdeksel
op de cilinderbalk werd gemonteerd.
T er plaatse van de kom vorm ige ruimte
„h ”, bij de in- en uitlaatklep, is voor het
gieten de m inim um m aat „g ” noodza
kelijk. M et deze gegevens was de m aat
„k” voor de bevestigingstapeinden van
het cilinderdeksel bepaald en met de be
nodigde kokers ,,d” om de bevestigingsgaten, daardoor de cilinderhartafstand
vastgelegd.

F ig. 2. D warsdoorsnede over een cilinder van
de hoofdm otoren van de Zw arte Z ee

pressor voor de brandstofverstuiving,
w aardoor de m otor eenvoudiger, per epk
lichter en derhalve goedkoper werd. Het
kostbare onderhoud van de compressor
m et de daarbij behorende luchtkoelers
kwam eveneens te vervallen terwijl het
mechanisch nuttig effect van de m otor
hoger werd.
Deze m otoren zijn niet alleen gekarak
teriseerd door de toepassing van het di
recte brandstofinspuitsysteem , m aar ook
en m eer nog door de bijzondere zuigerkruishoofd constructie, waardoor zij als
m otoren van het verlaagd kruishoofdtype
bekendheid kregen.
M et „verlaagd” w ordt bedoeld de hoog
te van de motor, het kruishoofd op zich
zelf is op zijn plaats gebleven, m aar door
het wegvallen van de zuigerstang staat
de zuiger t.o.v. het kruishoofd in een
verlaagde stand.
De constructie van het zuiger-kruishoofd wordt behandeld in hoofdstuk 5.
3. B ehandeling van enkele constructiedetails
3.1. De cilinder deksels voor de motoren
van de Zwarte Z ee, figuur 4
Vóór 1933 werden bij W erkspoor de
cilinderdeksels (afb. 1), voor de motoren
m et
brandstofluchtverstuiving,
uitge
voerd met een gegoten koker die de dekselbovenplaat en de dekselbodem ver
bond, voor afsluiting van het koelwater
ter plaatse van het brandstofklephuis.

3.1.1. Verkleining van de cilinderafstand
De afmetingen van de krukas en lagers
gaven echter de m ogelijkheid om de ci
linderafstand te verkleinen. Om dit nu
mogelijk te m aken werd voor het cilin
derdeksel voor de m otoren van de Zwar
te Z ee een andere constructie ontworpen
en uitgevoerd volgens afbeelding II.
In plaats van de gegoten koker in het
cilinderdeksel voor de verstuiverhouder,
werd een niet roestend zacht stalen pijp
„1” toegepast en gerold in de bovenplaat
en dekselbodem. H ierdoor werd de m aat
jx in afbeelding II kleiner dan j in af
beelding I, en ook de kom vorm ige ruim 
ten hx, w aardoor een gunstiger vorm van
de verbrandingskam er ontstond en te
vens het gietstuk eenvoudiger werd. Een
belangrijk voordeel was ook dat het ci
linderdeksel ter plaatse van de verstuiver
houder elastischer was geworden. H ier
door was er m inder aanleiding tot het
optreden van therm ische scheuren aan de
verbrandingszijde van de bodem van het
cilinderdeksel, zoals dit bij de voorgaande
uitvoering in afbeelding I een enkele
maal het geval was.
De ingerolde pijp was een succes en
alle daarna uitgevoerde cilinderdeksels
voor grote dieselm otoren zijn en worden
bij W erkspoor zo uitgevoerd, echter is
later voor andere opdrachten als m ate
riaal voor de pijp rood-koper gekozen,
dit in verband m et het gem akkelijker rol
len.
Vermeld kan nog worden dat construc
teurs van enkele andere m otorenfabrikan
ten veel later deze constructie volgden en
nu nog steeds toepassen.
Om de hartafstand van de cilinders in
overeenstemming te brengen m et de m o
gelijkheid van de krukas is de rand „f”
m et rubberring in afbeelding I niet meer
in afbeelding II toegepast, zodat alleen
het horizontale bevestigingsvlak ex zorgt
voor de afdichting van het koelwater. De
winst van de cilinderafstand is daardoor
2 n.

Fig. 3. D warsdoorsnede van een dubbelw erkende zuigerdrukvulpom p voor de h o o fd m o to ren van de Zw arte Z ee

Uit de afbeeldingen blijkt dat het cilinderdeksel en de cilinder één gietstuk
vorm en, w aardoor een ononderbroken rotatie-sym m etrische koelw aterstroom ont
staat (met weliswaar een lage snelheid van
het koelwater) waarm ee een gunstige koe
ling werd bereikt.
3.1.2.

Nadelen van een dergelijke
constructie voor m otoren m et
hoog opgevoerde belasting
zouden kunnen zijn:

a. het m ateriaal van het cilinderdeksel
en cilinder is hetzelfde;
b. hard verchrom en en honen van het
loopvlak van de cilinder, zo mogelijk,
zal kostbaar zijn;
c. het gietrisico is groter, vooral als het
cilinderdeksel een m inder eenvoudige
vorm heeft, hetgeen m eestal bij hoog
opgevoerde m otoren het geval zal
zijn;
d. bij het eventueel optreden van ther
mische scheuren in het cilinderdeksel
zijn de vervangingskosten veel hoger;
e.

de reserve cilinderdeksels zijn veel
duurder.

3.1.3.

Voordelen zijn:

a.

de hete partij is elastisch;

b.

geen hogedruk gasdichting, alleen af
dichten lagedruk koel w aterruim te;

c.

de stijfheid nodig voor de doorleiding
van de krachten in de deksel tapeinden blijft geheel buiten de hete par
tij.

3.2.

De cilinderverlengstukken voor de
motoren van de Zw arte Zee,
figuur 2

De m otoren zijn uitgevoerd m et door
watergekoelde cilinders in 2 delen w aar
van h et bovenste deel a één geheel vormt
m et het cilinderdeksel (zoals in het voor
gaande reeds werd medegedeeld).
H et onderste deel, het cilinderverlengstuk b, was oorspronkelijk uitgevoerd
als een enkelwandig ongekoeld gietstuk.
D it cilindergedeelte was m et een centreerrand in de bovencilinder m et een flens
verbinding gem onteerd aan de cilinderbalk c.
De passing van centreerrand en groef
in de cilinders was zó gekozen dat de
bovencilinder a vrij kon uitzetten.
Tijdens de beproeving van de m otor
bleek bij het opvoeren van de belasting
dat de cilinderverlengstukken te warm
werden, w aardoor het afvoeren van de
ontwikkelde wrijvingswarmte van de geleidingssloffen d op deze wijze niet goed
mogelijk was.

E r zijn toen als proef watergekoelde
elem enten provisorisch tegen de wanden
van de cilinderverlengstukken aange
bracht, w aardoor een redelijke w arm te
afvoer werd verkregen.
H ierna zijn dubbelwandige waterge
koelde cilinderverlengstukken b gem on
teerd, w aarm ede een goed resultaat w erd
bereikt, en de m otoren zijn afgeleverd.
De ervaring hierm ede opgedaan heeft
zijn invloed gehad op de uitvoering van
de later ontw ikkelde en uitgevoerde W erk
spoor 2-takt verlaagde kruishoofdm oto
ren, waarbij de leibanen door olie zijn
gekoeld (zie hoofdstuk 5.3. en 5.4.).
3.3. D e zuigerkroon voor de m otoren
van de Zw arte Z ee, figuur 5, af
beelding I
H et m ateriaal van de zuigerkroon is
gietijzer m et een trekvastheid van 26
k g f/m m 2. D e kom vormige bodem heeft
in het m idden een w anddikte a van 60
mm uitlopende op 55 mm n aar de overgang op de cilindrische m antel b.
V oor een zo goed mogelijke vorm van
de verbrandingskam er, in com binatie
m et de bodem plaat van het cilinderdeksel,
is het cilindrische gedeelte c van de zuiger
opgetrokken, w aardoor een rand van ru i
me m ateriaaldikte is ontstaan.
Deze w anddikten zijn echter in over
eenstem m ing m et de afmetingen zoals de
ze in de jaren om streeks 1930 norm aal
w erden toegepast. D e zuigers w erden
door zoetw ater gekoeld.
V oor de afdichting van de zuiger in de
cilinder w erden 5 zuigerveren toegepast
w aarvan de veren 1, 4 en 5 als norm ale
en 2 en 3 als gasdichte veren zijn uit
gevoerd. De onderste veer 6 in de zuiger
en 7 en 8 in de flens van het verbin
dingsstuk zijn schraap veren.
In 1946 is een wijziging van de zuiger
kroon aangebracht (zie hoofdstuk 6.1.4).
3.4.

D rukvulling

De heer Lugt vroeg zich om streeks
1930 af, of de laaggebouwde m otoren
van het trunkzuigertype van drukvulling
konden w orden voorzien zonder gebruik
te m aken van de in die tijd nog niet al
gemeen toegepaste drukvulgroepen voor
scheepsm otoren.
E r was toen m et deze drukvulgroepen
nog te weinig ervaring opgedaan en
daarom w erden pogingen ondernom en de
drukvulling door een roterende com pres
sor, door de m otor of op een andere
wijze gedreven, aan te brengen.
In 1932 werd besloten tot het con
strueren van een door de m otor gedreven
eenvoudige dubbel werkende zuigerdrukvulpom p.
F iguur 6 toont beide m otoren op de
proefstand zoals zij in de Z w arte Z ee
zijn geplaatst m et op de voorgrond de
zuigerdrukvulpom pen uitgevoerd volgens
figuur 3.

H et brandstofverbruik van een derge
lijke m otor is hoger dan bij toepassing
van de drukvulgroepen.
Een eenvoudige bedieningsstand voor
de beide m otoren is vóór de zuigerdrukvulpom p van de bakboordm otor ge
plaatst.
4. H et ontstaan van de zuiger-kruishoofd constructie
Alvorens een indruk te geven van deze
constructie behoort eerst nog even verder
in de geschiedenis te worden teruggegaan.
Op 6 mei 1911 werd een voordracht
gehouden voor het Kon. Inst. van Inge
nieurs door ir. J. H. H. Verloop van de
Nederlandsche F abriek van Werktuigen
en Spoorwegmaterieel (W erkspoor).
H ierna was er een interessante discus
sie tussen de heren Rudolf Diesel en

I

Fig. 7. Verjaagd zuiger-kruishoofd m et ver
stelbare slo ffen voor de h o o fd m o to ren van de
Z w a rte Z e e (type V M W S ) (zie fig . 8)
Fig. 6. D e 2 hoofdm otoren op de proefstand van W erkspoor zoals zij later in de Zwarte Zee
zijn opgesteld. Op de voorgrond de dubbelw erkende zuigerdrukvulpom pen (zie fig. 3) m et de
bedieningsstand

C. KIoos (Werkspoor) om trent de vraag of
m otoren m oeten worden uitgevoerd als
laag gebouwde trunkzuigerm otoren dan
wel als hoog gebouwde m otoren m et een
korte zuiger, zuigerstang en kruishoofd.
In de publikatie lezen wij:
,,De heer Diesel voelde er het meeste
voor de m otoren uit te voeren m et trunkzuigers en verzekerde dat deze geen moei
lijkheden zouden veroorzaken, w aardoor
sen lagere en goedkopere machine mogelijk
was. De heer K loos was voor een korte
zuiger m et zuigerstang met goed toegan
kelijk kruishoofd, voorzien van verstelba
re sloffen. Hij had de ondervinding op
gedaan dat in vele gevallen van m otoren,
die waren uitgevoerd met trunkzuigers, de
zuigers waren vastgelopen en hij verze
kerde dat de grotere bedrijfszekerheid
verre opwoog tegen de hogere kosten.’’
Afgezien van nog enkele andere fac
toren speelt het voorgaande nog steeds
een niet onbelangrijke rol bij de keuze
tussen kruishoofd- of trunkzuiger bij
hoog opgevoerde dieselmotoren m et een
ciiinderdiam eter van meer dan circa 500
mm.
R uim 20 jaar later ontstond het ont
werp van ir. G. J. Lugt de verlaagde
kruishoofdm otor
als
tussenoplossing,
w aarm ede zowel de heer Diesel als de
heer Kloos tevredengesteld hadden kun
nen worden.
Deze m otor had nl. een korte zuiger
m et verstelbare sloffen, geen zuigerstang
en een goed toegankelijk kruishoofd, ter
wijl zijn hoogte gelijk was aan die van
een trunkzuigerm otor. Op deze zuigerkruishoofdconstructie werd o.a. in Neder
land O ctrooi verleend op 15 februari
1933 onder No. 30562; figuur 7 en 8
geven de uitvoering voor de m otoren van
de Zwarte Zee.

5.

De ontw ikkeling van de zuiger-kruishoofdconstructie

5.1. Constructie zuiger-kruishoofd voor
de m otoren van de Zwarte zee
type V M W S
Figuur 8 laat enkele doorsneden van
de uitvoering zien. E en lage gietijzeren
zuigerkroon 1 (beschreven in hoofdstuk
3.3.) is bevestigd op een kort smeedsta-

len verbindingsstuk 2 waartegen nastelbare gietstalen m et witm etaal gevoerde ci
lindrische sloffen 3 zijn bevestigd, die
door de cilindervoering 4 w orden geleid.
Eventuele nastelbaarheid van de sloffen
in verband m et slijtage van slof- e n /o f
cilinderloopvlakken is in deze construc
tie mogelijk door het aanbrengen van vulplaten tussen de verbindingsvlakken en
de sloffen.
D e kruispen 5 en het verbindingsstuk
2 vorm den één geheel, zoals reeds ge
zegd, hetgeen als sm eedstuk en voor de

verbindingsstuk 1 i aangebracht, waarbij
de 2 horizontale vcrbindingsbouten 14
dienen om het op de kruispen werkende
wrijvingsmomcnt op te vangen en samen
met de tapeinden 12 voor de bevestiging
van de gietijzeren sloffen zoruicr witmetaal.
De zware verbindingsbout 10 is de
hoofdverbinding van de kruispen 13 met
het verbindingsstuk 11 waaraan de
zuigerkroon wordt bevestigd.
De optredende m assakrachten van de
ze delen worden door de bout 10 en
door de haakvorm ige delen 15 opgeno
men. De sloffen zijn voorzien van een
boven- en onderrand waartussen het ver
bindingsstuk zuiver past. H ierdoor wor
den de optredende verticale krachten op
genomen en de bevestigingsbouten 12 en
14 van de sloffen daardoor niet belast.
De bout 10 heeft in het hart een bo
ring, welke aan het boveneinde is afge
stopt. Door twee horizontaal daar ter
plaatse aangebrachte gaten welke in ver
binding staan met dit gat, wordt de smeer
olie naar het kruispcnm ctaal gevoerd.
O p deze zuiger-kruishoofdconstructie
werd o.a. in N ederland octrooi verleend
op 15 februari 1939 onder no. 46.288.

Fig. 9.

Zuiger-kruislioofd voor de stationaire W erkspoor 4-takt motoren (type V M W )

m achinale bewerking van het kruispengedeelte niet eenvoudig was.
De onderzijde van de kruispen draagt
over de gehele lengte, w aardoor een korte,
goed ondersteunde kruispen m et prak
tisch verwaarloosbare doorbuiging ont
staat.
Dit is zeer belangrijk voor het verkrij
gen van een zo gelijkmatig mogclijk, goed
draagbeeld in het bed van het kruispenmetaal 6. T er plaatse van de verbindingsvlakken voor de sloffen eindigt het loop
vlak van de kruispen, hetgeen ook geldt
voor het kruispenm etaal.
Op de zijdelingse niet onderbroken ge
deelten van de kruispen zijn de bovenlagerkappen 7 van het kruispenm etaal 6
aangebracht.
De moeilijkheid was het bewerken van
de kruispen ter plaatse van het verbin
dingsstuk. H iervoor m oest de slede van
de draaibank voor het passeren van het
m iddengedeelte 2 snel worden teruggeno
men en daarna weer n aar voren worden
gebracht tot welk doel een speciale in
richting werd gemaakt.
De zuigers werden m et zoetwater
gekoeld dat toe- en afgevoerd werd door
dc tclescooppijpen 8.

mm, 900 mm slag en 180 o.p.nt. In de
constructie van figuur 9 wordt de giet
ijzeren zuigerkroon 9 m et olie gekoeld.
Dc kruispen 13 en het verbindingsstuk
1 1 zijn afzonderlijk uitgevoerd. H ierdoor
was h et veel eenvoudiger dc kruispen te
draaien en te slijpen w aardoor een b e
tere bcwcrkingskwaliteit en een lagere
kostprijs werd verkregen.
Dc pen 13 is zuiver passend in het

5.3. Constructie zuiger-kruishoofd voor
de 2-takt W erkspoor-Lugtm otoren, verlaagd kruishoofdtype
m et drukvulling (gelijkdruksysteem)
en langsspoeling, type VEBS
De motoren (boring 600 mm) werden
van 1952 af geleverd met de zuigerkruishoofdconstructie volgens figuur 10.
De verbindingsbout 10 uit figuur 9 is in
de uitvoering van figuur no. 10 niet toe
gepast. De optredende massakrachten van
de reeds genoemde delen worden bij een
2-takt motor, wanneer de krachten van
de com prcssicdrukken zouden wegvallen.

5.2. Constructie zuiger-kruishoofd
voor de stationaire 4-takt
W erkspoor m otoren, verlaagd
kruishoofdtype, zonder
drukvuüing type V M W
In 1935 is uit de constructie van fi
guur 8, die volgens figuur 9 ontwik
keld voor een cilinderdiam eter van 500
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Fig. 10.

Zuiger-kruishoofd voor dc 2-takt Werkspoor-Lugt-motoren (type VEBS)

voldoende opgenomen door de haakvor
mige delen 21 en de verbindingsbout 19.
Deze 2-takt motoren werken met
langsspoeling; de spoelpoorten 22 zijn in
het onderste gedeelte van de cilinder aan
gebracht, terwijl uitlaatkleppen in het cilinderdeksel voor afvoer van de verbran
dingsgassen zorgen.
V oor het afdichten van de spoelpoor
ten naar de krukkastruim te zijn tussen de
verstelbare m et witmetaal gevoerde slof
fen 20, cilindervormige schermen 18 aan
gebracht welke in de cilinder een ruime
speling hebben, m et aan de bovenkant
een zuigerveer 17.
Aan de onderzijde van de sloffen is
een doorlopende ring 24 met zuigerveren
23 bevestigd. Deze dienen voor afdich
ting van de spoellucht naar de krukkast
ruimte en voor het afschrapen van het
teveel aan smeerolie op het loopvlak van
de cilinder.
De uitvoering van figuur 10 is toege
past nadat in 1946 was gebleken dat in
een 2-cilinder 2-takt proefm otor (boring
600 mm) de twee zuigers, elk voorzien
van een gietijzeren mantel (trunk) waar
van één stel lopende in een gietijzeren, en
één stel lopende in een verchroomde cilin
der, na korte tijd op de proefstand te
grote slijtage was opgetreden (zie figuur
11). De m otor is na de wijziging volgens
figuur 10 in 1954 in het Poldergemaal
„D e Lijnden” geplaatst. De smeedstalen
zuiger 16 en de gietstalen leibanen 20
worden met smeerolie gekoeld. Uit de
koelolietoevoer worden kruispenmetaal
25 en krukpenm etaal gesmeerd. Op de

Fig. 11. Zuiger voor de W erkspoor-LugtM otor (type VEBS) (2 cil. proefm otor). Rechts
op de fo to het slijtage-beeld
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Fig. 12.

Z uiger-kruishoofd voor de 2-takt W erkspoor m otoren (type T E B S 450)

uitvoering van figuur 10 werd o.a. in Ne
derland octrooi verleend op 15 m aart
1948 onder No. 61.510.
5.4. Constructie zuiger-kruishoofd voor
de 2-takt W erkspoor motoren met
drukvuUing (stootdruksysteem) en
langsspoeling type T E B S 450
De zuigers van de huidige 2-takt mo
toren met een cilinderdiam eter van 450
mm, 700 mm slag en 250 om w./m in.
zijn uitgevoerd volgens het principe van
de verlaagde kruishoofdmotor, figuur 12.
Een lage smeedstalen zuigerkroon 26
is bevestigd op een gietstalen gedeelte 29
waarvan de niet nastelbare loopvlakken
34 en 37 zijn voorzien van witmetaal
van een speciale samenstelling. De verbindingsflens is plaatselijk voorzien van
een wilmetalen band 30 om het kantelen
van de zuigerkroon zo veel mogelijk op
te vangen. In deze constructie is ook een
kruispen 32 van één diam eter toegepast
met een onderbreking aan de onderkant
voor bevestiging van de drijfstang 33.
In dit geval draait de pen in een stil
staand zuigerpenmetaal 31 en worden de
zuigerkrachten door het ononderbroken
bovenvlak van de kruispen opgenomen.
De koel- en smeerolie komt uit één
systeem. De toevoerolie gaat door een
schommelpijp 38 via de ruim te achter de
vooruitslof 34 naar de koelolieruimte van
de zuiger.
Een aftakking 28 hiervan zorgt voor
de smering van het kruispenmetaal en
gaat door de drijfstang naar het krukpen
metaal.
De koelolie-afvoer van de zuiger gaat
gezamenlijk m et de smeerolie-afvoer van
het kruispenmetaal door de ruimte achter
de achteruitslof 37 via een schommelpijp
39 en zichtbare oliecontrole naar een ge
meenschappelijke afvoerleiding.

De smering van de zuigerveren 27 en
35 en de loopvlakken w ordt op de ge
bruikelijke wijze verzorgd door een door
de m otor gedreven cilindersm eeroliepom pje.
O ok in deze constructie is aan de on
derzijde van de sloffen een doorlopende
ring 36 bevestigd, voorzien van één dichtingsveer 35 en 2 schraapveren. O p de
uitvoering van figuur 12 is octrooi aan
gevraagd.
5.4.1.

Demontage van het zuigerkruishoofd m et drijfstang
Deze dem ontage geschiedde bij de m o
toren van de Zwarte Z ee door de k ru k 
kastruim te, als aangegeven op figuur 13.
H et zuiger-kruishoofd m et drijfstang
van de TEBS 450 m otor kan op onge
veer dezelfde wijze gedem onteerd w or
den.
Dit kan in een lage m achinekam er no
dig zijn, terwijl het een voordeel is dat
het cilinderdeksel intact blijft.
H et zuiger-kruishoofd,. com pleet m et
de drijfstang, kan echter bij de m otoren
sinds 1966 ook door de cilinder (dus
naar boven) gedemonteerd worden, in
dien de daarvoor benodigde hoogte bo
ven de m otor beschikbaar is.
5.4.2.

Overzicht van voor- en nadelen
bij de toepassing van de
Werkspoor zuiger-kruishoofd
constructie als uitgevoerd voor het
motortype T E B S 450, figuur 12

De constructie bestaat uit 3 hoofdde
len, t.w.:
1. de zuiger 26 met het koelolieverdeelstuk 27a;
2. het geleidingsgedeelte 29 m et de
kruispen 32 en het kruispenm etaal
31;

V oordelen:
a. De verbinding van de zuiger 26 met
de flens van het geleidingsgedeelte 29
is boven het kruispenm etaal aange
bracht w aardoor bij het aanhalen van
de verbindingstapeinden geen vervor
m ing van het kruispenm etaal 31 kan
optreden.
b. V oor inspectie van het kruispenmetaal
31 en van de kruispen 32 kunnen de
twee zijdelings aangebrachte deksels
29a eenvoudig worden gedemonteerd.

Fig. 13. D em ontage van een zuiger m et drijf
stang voor de krukka st (Zw arte Zee motoren)

3.

de ring 36 voor afsluiting van de on
derkant van het geleidingsgedeelte,
m et de aansluitingen voor olietoe- en
afvoer 38, resp. 39 (voor koeling en
smering).

c. D e smeerolie, tevens koelolie, voor het
kruispenm etaal wordt in een door
lopende stroom onder druk toege
voerd, w aardoor de ontwikkelde wrijvingswarmte van het kruispenmetaal
zoveel mogelijk wordt afgevoerd.
H et oliesysteem is praktisch gesloten,
zodat weinig olielekkage van het
kruispenm etaal optreedt.
d. De sm eeroliestroom wordt voor koe
ling door de ruim ten achter de loop
vlakken 34 en 37 gevoerd, waardoor
het niet m eer nodig is om het onder
ste gedeelte van de ongedeelde cilinder
te koelen (zie hoofdstuk 3.2.).
e. D oor het toepassen van witmetaal

(34a) en (37a) op de loopvlakken van
het geleidingsgedeelte, is een goed
loopbeeld ook van de cilinder ge
waarborgd.
f.

Alleen de m et witm etaal gevoerde
loopvlakken dragen op de cilinderwand voor h et overbrengen van de
horizontale norm aalkrachten. Om het
kantelen van de zuigerkroon zoveel
mogelijk te verhinderen, is ook de
verbindingsflens aan h et geleidingsge
deelte aan twee zijden over een be
paald deel van de om trek van wit
metaal (30) voorzien. D aar w aar het
witmetaal op de flens niet is aange
bracht zijn ruim e spleten 30a ontstaan
w aardoor gas dat eventueel langs de
zuigerveren lekt k an ontsnappen.
D oor het aanbrengen van afplattingen
aan beide zijden van het geleidings
gedeelte, ter plaatse van de kruispen,
zijn grote ruim ten 29b ontstaan welke
via de spoelpoorten over h et grootste
gedeelte van de zuigerslag m et de
spoelreceiver in verbinding staan,
w aardoor de druk en tem peratuur van
dit gas snel dalen. Tijdens de spoelperiode w ordt dit gas door de spoelluchtstroom via de geopende uitlaat
kleppen (langsspoeling) afgevoerd.
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Fig. 14.

K ruishoofd constructie voor de Stork-W erkspoor m otoren type SW (zie fig. 16)

.......... . ...... .. ...~

Nadelen
a. Het gewicht van een zuiger-kruishoofd
van figuur 12 (2-takt) is groter dan
van een normale trunkzuiger.
b. De kostprijs van een dergelijk zuigerkruishoofd is hoger dan van een nor
male trunkzuiger.
Opmerking:
Bij toepassing op een 4-takt motor ont
staat een eenvoudiger constructie, zie fi
guur 9.
5.5. Kruishoofdconstructie
voor
de
Stork-Werkspoor 2-takt motoren
met drukvulling (stootdruksysteem)
en langsspoeling m otor type S. W.
De kruishoofdconstructie van deze mo
toren, figuur 14, vindt zijn oorsprong in
figuur 9 als beschreven in hoofdstuk 5.2.
waarbij het verbindingsstuk en de kruis
pen voor het eerst afzonderlijk werden uit
gevoerd.
In figuur 14 wordt het verbindings
stuk 42 nu genoemd „kruispenhouder” .
Deze houder was voor hoog gebouwde
W erkspoor-Lugt-motoren, type KEBS
m et een cilinderdiameter van 600 en
680 mm met de zuigerstang in één deel
vervaardigd, figuur 15.
Voor de grotere cilinderafmetingen van
het S.W.-type (hoog gebouwde motoren)
zijn dit twee delen, figuur 16 waarbij in
figuur 14 de kruispenhouder 42 en de
zuigerstang 41 door middel van verbindingstapeinden 40 zijn verbonden.
Dit heeft voordelen in verband met de
bewerking en in bepaalde omstandigheden

Fig. 15.

Z uigerstang en kruispenhouder vervaardigd in één deel voor de W erkspoor-Lugtmotoren (type K E B S)

bij demontage van de kruispenhouder en
de onderdelen die daarm ede verbonden
zijn. De zijkanten van de kruispenhouder
42 zijn vlak uitgevoerd voor de bevesti
ging van de slof 47 aan één zijde.
Een zware verbindingsbout 44 is in deze
constructie toegepast om het optredende
wrijvingsmoment op de kruispen 43 op te
vangen. Tussen de twee schuine vlakken

V van de kruispenhouder eindigt h et loop
vlak van de kruispen. H et kruispenm etaal
is daar ter plaatse versm ald en wel zo
danig dat er voldoende zijdelingse ruim te
S is tussen de loopvlakken v an de kruis
penhouder 42 en het m etaal 45 voor de
grootste hoekuitslag.
A an beide einden van de kruispen zijn
draaipunten 48 bevestigd welke gekop
peld zijn m et schommelpijpen 49 en 50.
De pijp 49 is voor de toevoer van de
zuigerkoelolie, waarop de sm ering van het
kruispenm etaal, van de slof en (door een
boring in het hart van de drijfstang 46) van
het krukpenm etaal aangesloten is.
De pijp 50 dient voor afvoer van de
zuigerkoelolie en de afvoerolie van het
kruispenm etaal, welke afvoeren via een
zichtbare controle in een gem eenschappe
lijke leiding samenkomen.
6. Enige praktijkervaringen m et de be
handelde constructies
6.1.
6.1.1.

Fig. 16.

Zuigerstang en kruispenhouder afzonderlijk uitgevoerd en m e t bouten verbonden,
m otortype S W (zie fig. 14)

M otoren voor de Zw arte Z ee ver
laagd kruishoof d-type
Verbindingsstuk m et kruispen,
figuur 8

Op figuur 17 staat links het verbindings
stuk m et de aangesmede kruispen. In het
kruispenm etaal waren twee oliegroeven
aangebracht waarbij na jaren in bedrijf
bleek dat naast deze groeven het loopvlak
van de pen was gesleten, hetgeen duidelijk
op de foto is te zien. D oor het weglaten
van de groeven in het m etaal en het hardverchrom en van het loopvlak van de
kruispen kan, volgens op andere m otoren
verkregen ervaring, de slijtage tot een mi
nim um w orden gereduceerd.

Fig. 17. G ietstalen slo f (rechts) 3 en gesm eed
verbindingsstuk (links) 2 van fig. 8 van de m o 
toren van de Z w arte Zee

In 1946 werden bij een revisie van de
m otoren in de kruispennen van cilinder 1
en cilinder 2 (van de B.B. m otor) scheu
ren geconstateerd in de overgangen (S)
van de pen naar het bevestigingsvlak van
de sloffen. De te scherpe overgang is voor
de nieuwe geleverde verbindingsstukken
goed afgerond.
6.1.2. Sloffen
E en gietstalen slof, rechts op figuur 17,
vertoont plaatselijk een lange scheur die
onder een hoek van 45 ° n aar boven loopt.
Deze scheur werd na jaren bedrijf bij
verschillende sloffen geconstateerd. H et
knooppunt w aarin één w and en twee rug
gen tezam en kom en was blijkbaar te stijf
en het m ateriaal daar ter plaatse niet ho
mogeen. Bij de bestaande sloffen zijn de
scheuren weggeslepen en daarna de sple
ten dicht gelast.
De overgang van de verticale rug naar
het verbindingsvlak is later voor de sta
tionaire m otoren zo uitgevoerd dat grotere
elasticiteit werd verkregen en tevens is de
horizontale rug enige centim eters hoger
geplaatst.
6.1.3.

Cilinders

De gietijzeren cilinders m et de in één
deel vervaardigde cilinderdeksels zijn na
25 jaar vernieuwd, w aardoor de gietstalen
sloffen opnieuw van w itm etaal moesten
worden voorzien.
6.1.4. Zuigerkroon figuur 5, afbeelding II
Om het kantelen van de zuiger te ver
m inderen werd in 1946 (dus n a 13 jaar
bedrijf) een loodbronzen band d in alle
zuigerkronen aangebracht op de plaats van
de schraapveer 6 in de zuiger afbeelding I.
Bij de vervanging van de cilinders in 1958
(zoals in h et voorgaande vermeld) zijn de
zuigerkronen van nieuwe banden voorzien
waarbij als m ateriaal w itm etaal w erd toe
gepast.
Deze banden zijn in 1963 tijdens een
revisie van de m otoren opnieuw aan
gebracht.

6.2. Stationaire 4-takt Werkspoor m oto
ren van het verlaagd kruishoofd
type, zonder drukvulling van 1935,
figuur 9
Deze laag belaste motoren leveren 1070
epk bij 180 omw. p.m. Tot 1949 waren
de sloffen van gietijzer, hadden geen wit
metaal op het loopvlak en liepen in giet
ijzeren cilinders.
Bij het inlopen op de proefstand traden
lichte vreetverschijnselen in de cilinder en
de sloffen op.
Het loopvlak m oet zich ook hier tijdens
het bedrijf instellen naar de vervorming
van de cilinder. De vervorming kan zeer
verschillend zijn en kan o.a. afhangen van
de passing van de cilinder in de cilinderbalk.
Het m ateriaal van de sloffen moet goede
loopeigenschappen hebben hetgeen o.a.
betekent dat het niet geheel gelijk aan het
m ateriaal van de cilinder mag zijn.
Bij gietijzer op gietijzer is het echter
meestal zo, dat een succesvolle inloop
periode een goed bedrijf waarborgt.
Na jaren in bedrijf te zijn geweest bleek
de ruim te van de sloffen in de cilinders te
veel te zijn toegenom en en kon van de
mogelijkheid tot het opnieuw instellen van
de juiste ruim te gebruik worden gemaakt.
D aarna zijn, weer tijdens de inloop
periode, kleine vreetverschijnselen gecon
stateerd, zodat de indruk werd versterkt
dat sloffen gevoerd m et witmetaal nodig
waren.
In 1949 zijn dan ook de gietijzeren
sloffen vervangen door gietstalen sloffen
m et witm etaal op de loopvlakken, met tot
heden een goed resultaat.

6.3.

2-T akt W erksp o o r-L u g t-m o to ren
van het verlaagde kruishoofd type
m et drukvulling, figuur 10

Bij deze motoren, die van 1952 af wer
den geleverd, zijn tot nu toe de gietstalen
met witmetaal gevoerde sloffen, lopende
in gietijzeren cilinders, voor slijtage van
sloffen- en /o f cilinderloopvlakken niet
nagesteld.
Witmetaal is een m ateriaal dat zich bij
zonder goed aanpast aan de vorm van het
loopvlak van de cilinder, hetgeen vooral
tijdens het inlopen gunstig is. H ebben de
loopvlakken van de sloffen zich aangepast
dan krijgt het m ateriaal daarna na verloop
van tijd een wat grotere hardheid en kan
dan niet zo gemakkelijk m eer m et een
schraapstaal worden bew erkt, hetgeen
echter (zoals gezegd) niet nodig is geweest.

6.3.1. Kruispen en smering
kruispenmetaal

van

het

Bij 4-takt m otoren is de werking van de
massakrachten van de bewegende delen,
tijdens de in- en uitlaatslag, gunstig voor
de smering van het kruispenm etaal. De
kruispen wordt uit zijn m etaal gelicht
waardoor de smeerolie m et een lage druk
gemakkelijk tussen de loopvlakken kan
komen.
Bij 2-takt m otoren is, vanwege het ont
breken van inlaat- en uitlaatslag, de belas
ting op de m etalen echter eenzijdig gericht
waardoor het moeilijker is om smeerolie
tussen de kruispen en het metaal te
brengen.

Uit proefnemingen is ons gebleken, dat
de oppervlaktegesteldheid van het loop
vlak voor het goed functioneren van het
lager zeer belangrijk is. Ook een zeer
nauwkeurig op maat geslepen pen kan
lagermoeilijkheden veroorzaken. Tijdens
het slijpen van de pen kunnen nl. tril
lingen van de slijpmachine worden over
gebracht op de slijpsteen, waardoor de
buitenomtrek van de kruispen niet zuiver
cilindrisch wordt maar bestaat uit een
zeer groot aantal facetten (platte vlakjes).
Deze facetten kunnen de smeeroliefilm
in het lager verbreken, waarbij men ziet
dat het witmetaal in het lager is uitge
smeerd en wel meestal naar de zijde die
overeenkomt met de tijdens de verbrandingsslag grootste optredende vlaktedruk.
In figuur 18 zijn deze facetten als licht
lijnen in de lengterichting van het loop
vlak te zien, nadat de kruispen slechts
kort tijdens de beproeving van een motor
in bedrijf is geweest.
6.3.2. Beproeving 4-cilinder WerkspoorLugt-2-takt motor
Bij deze motor, uitgevoerd met een
cilinderdiameter van 600 mm, 900 mm
slag en 165 omw.p.m., werd tijdens de
beproeving in 1951 het kruispenmetaal
van cilinder 3 veel warmer dan de metalen
van de andere cilinders.
Bij controle bleek dat de smeerolietoevoer van alle metalen gelijk was; na
herhaald onderzoek van vermeende an
dere mogelijkheden werden de bewegende
delen van cilinder 3 in cilinder 2 gemon
teerd en die van cilinder 2 in cilinder 3.
Het resultaat was dat bij het betreffende
kruispenmetaal opnieuw een veel hogere
tem peratuur dan van de andere kruispenmetalen werd geconstateerd.
De volgende stap was het vaststellen
van de oppervlakte-ruwheid van de kruis
pennen met het volgende resultaat.
kruispen van
cilinder

gemiddelde
C la Index in /j.

Ra waarde
in ru

1
2
3

0,20
0,25
0,53

8
10
21

4

0,30

12

Uit de gemeten waarden bleek duidelijk
dat de ruwheid van de kruispen van
cilinder 3 belangrijk groter was dan van
de andere pennen. Deze pen is daarom
vervangen door een pen m et een oppervlakteruwheid van ca. 10 ru (Ra-waarde
NEN 630-1 t/m IV).
Resultaat
Tijdens en na de beproeving (en ook
later in bedrijf) zijn er geen kruispenmetalen met te hoge tem peratuur meer
geconstateerd en de loopvlakken hadden
een goed draagbeeld.

Gesteld w erd dat de gemiddelde opper
vlakte-ruwheid (cla. index) van de kruis—
pennen zou m oeten zijn 0,1 a tot max.
0,15 ii overeenkom ende m et 4 tot max.
6 ru (Ra-waarde). D it kon alleen met
zekerheid w orden bereikt als de pennen
gesuperfinished werden.
De pendiam eters zijn voor de motoren
met 600 mm cilinderboring 270 mm en
voor de 680 mm cilinderboring 310 mm.
Voor pennen m et een veel kleinere dia
m eter ligt de ervaring anders; veelal wordt
dan bereikt dat pennen n a het slijpen
binnen de grenzen van de gestelde opper
vlakte-ruwheid kom en te liggen.
6.3.3. Beproeving 12-cilinder Werkspoor
Lugt-m otor 9600 epk
Om alle twijfel weg te nem en werden
in 1953 in een 12-cilinder W erkspoorLugt-motor m et een cilinderboring van
680 mm kruispennen gem onteerd welke
niet gesuperfinished waren m et onder
staande waarden:
kruispen van
cilinder

gem iddelde
C la Index in u

Ra w aarde
in ru

1
2
3
5

0,30
0,22
0,25
0,72

12
9
10
29

4
6
7
8
9
10
11
12

0,25
0,30
0,20
0,30
0,15
0,15
0,32
0,32

10
12
8
12
6
6
13
13

Resultaat tijdens en na de beproeving
Bij het kruispenm etaal van cilinder 5
werd tijdens het inlopen van de m otor
vastgesteld dat dit m etaal een veel hogere
tem peratuur had dan de andere metalen.
N a demontage bleek dit m etaal 0,1 mm
m inder speling te hebben dan de andere
metalen en gemeend w erd dat dit wel eens
de oorzaak zou kunnen zijn. Nadat dit
m etaal op de juiste speling (en gelijk aan
die van de andere m etalen) was gebracht,
trad hetzelfde verschijnsel w eer op.
De pen w erd vervangen door een pen
m et een oppervlakte-ruw heid van circa
5 ru, w aarna dit m etaal geen moeilijk
heden meer heeft gegeven.
Bij het opvoeren van de belasting van
de m otor werden de m etalen van de pen
nen 12, 11, 8 en 1 te warm , ook de rest
van de m etalen behoudens die van cilin
der 5, gaven sterk de indruk dat, bij het
nog verder verhogen van de belasting, dit
ook het geval zou kunnen zijn.
N adat alle kruispennen w aren gesuper
finished, zijn er geen te w arm e kruispenmetalen m eer opgetreden, ook niet in het
bedrijf. V oor zover bekend is dit ook niet
voorgekomen bij de door W erkspoor ge
leverde 35 W erkspoor-Lugt-m otoren.

6.3.4.

R e s u m é van het voorgaande

D e slijpbank, de opstelling van de bank,
de slijpsnelheid, de diam eter van de pen,
zijn o.a. factoren welke een niet onbelang
rijke invloed kunnen hebben op h et al of
niet optreden van facetten tijdens het slij
pen. Gem eend w ordt dat de oorzaak van
de kruispenlagerm oeilijkheden bij grote
2-takt m otoren, welke in het verleden zijn
opgetreden, m et voldoende zekerheid
kunnen w orden gevonden in de opper
vlaktegesteldheid van het loopvlak van
de kruispen. Als wij dit aannem en m oet
het duidelijk zijn d at de constructie van
figuur 8, waarbij de pen en het verbin
dingsstuk één geheel zijn, door de m oeilijkere bew erking m inder geschikt is, het
geen vooral voor 2-takt m otoren m et
hoog opgevoerde belasting geldt.

6.3.5.

De u itvoering van h e t k ru isp e n 
m etaal

Bij kruispenm etalen m et ingegoten wit
m etaal was het gebruikelijk voor het aan
brengen van oliegroeven een plaatselijke
dikkere laag m et een zw aluw staartverbinding toe te passen. Ook op plaatsen w aar
geen oliegroeven werden aangebracht,
werd deze verbinding wel toegepast ter
verkrijging van m eer zekerheid (zo m een
de m en) voor het vastzitten van het wit
m etaal aan het m oederm ateriaal.
M eestal zijn de scherpe kanten van een
zw aluwstaartverbinding onvoldoende af
gerond, w aardoor daar ter plaatse tijdens
de belasting op het metaal scheurtjes in
het w itm etaal ontstaan, welke later als
een „legpuzzel” in het loopvlak te zien
zijn. Dit was ook onze ervaring m et de
kruispenm etalen van de eerste in bedrijf
zijnde 2-takt W erkspoor-Lugt-m otoren.
De zw aluwstaartverbinding hebben wij
niet m eer toegepast en in de plaats d aar
van onder de half cirkelvorm ig uitgevoer
de oliegroeven het witm etaal m et dezelfde
vorm en dikte aangebracht. H ierdoor ont
staat over de gehele om trek één door
lopende schaaldikte van h et witm etaal,
w aardoor er m inder spanningsverschil in
het witm etaal tijdens het ingieten en ook
door de belasting op het m etaal zal ont
staan. De smeeroliegroeven hadden wij
in de aanvang uitgevoerd m et wigvormige
olietoevoervlakken, welke aan de oliegroefkanten goed w aren afgerond. Deze
wigvormige vlakken verm inderen echter
het dragende oppervlak van het kruispen
m etaal, terwijl ons is gebleken d at goed
afgeronde oliegroeven hetzelfde effect
hebben als wigvormige vlakken voor een
goede opbouw van de d ru k in de smeeroliefilm van het lager. E ch ter bij gedeelde
lagers welke geen oliegroeven hebben, als
bijv. de krukas- en krukpenlagers, zijn
aan beide zijden wel wigvormige vlakken
aangebracht voor een goecie verdeling
van de smeerolie en opbouw van de druk
in de smeeroliefilm.

6.3.6.

Richtlijnen voor het zo goed m o
gelijk functioneren van een kruis
penmetaal voor hoogbelaste 2takt motoren

1.

D at het loopvlak voor de kruispen
h ard verchroom d en gesuperfinished
w ordt met een gemiddelde oppervlakte-ruwheid van 4- to t max. 6 ru
(Ra-waarde).

2.

D e smeeroliegroeven in het metaal
m et een straal van 3 m m w orden af
gerond, zonder gebruik van wigvor
mige olietoevoervlakken.

3.

D e oliegroeven in langsrichting zó
w orden uitgevoerd dat een hoeveel
heid van de toegevoerde smeerolie kan
doorstrom en, w aardoor de ontwikkel
de wrijvingswarmte in het m etaal zo
veel als mogelijk kan worden afge
voerd.

4.

D at voor een goede verdeling van de
smeerolie, deze in het m idden van het
m etaal wordt toegevoerd.

5.

6.4.

De vlaktedruk per cm 2 (circa 130
k g f/c m 2) op het m etaal in overeen
stemming is m et wat voor grote mo
toren toelaatbaar gebleken is, uit
gaande van het geprojecteerde opper
vlak, d.w.z. diam eter x lengte.

W erkspoor 2-takt m otoren
drukvulling type T E B S 450

met

D e zuigers, zoals reeds vermeld, uit
gevoerd volgens het principe van de ver
laagde kruishoofdm otor, zijn in 1964 in

Fig. 19.

Z uiger na de duurproef m otortype
T E B S 450

een TEB S 450 proefm otor met 250 om w /
min circa 550 u u r m et succes beproefd bij
een vermogen dat circa 10 % hoger was
dan het verkoopvermogen. G edurende
deze proef w erd de m otor met 258 om w /
min 1 uur per dag belast op 20 % boven
dit vermogen. N a inspectie bleek dat de
met witm etaal gevoerde loopvlakken van
de zuiger, een goed draagbeeld vertoon
den, figuur 19, hetgeen ook bij de m o
toren in bedrijf het geval bleek te zijn.
H et loopvlak van het stalen zuigerpenm etaal 31 figuur 12, is voorzien van een
loodbronzen laag, waarop een loodtin
inlooplaagje van 0,04 is aangebracht.
Bij een TEBS 450 motor, geleverd
vóór 1964, is na circa 15.000 bedrijfsuren in juni 1967 geconstateerd, dat het
inlooplaagje plaatselijk nog zichtbaar was.
H et verkoopverm ogen was in 1964
vastgesteld op 450 epk per cilinder, m aar
kon worden verhoogd tot circa 483 epk
zodat een 6-cilinder m otor 2900 epk en
een 9-cilinder m otor 4350 epk kan leveren
bij 250 om w /m in, hetgeen voor directe
schroefaandrijving geschikt wordt geacht.
6.5. Stork-W érkspoor 2-takt hoogge
bouw de kruishoofdm otoren met
drukvulling, m otortype S.W .
De ervaring m et de kruispenconstructie van figuur 14, toegepast op de S.W.
m otoren en in het bijzonder m et de kruispenm etalen is zeer goed.
Kruispenm etalen, welke n a 4 jaar b e
drijfstijd nog in een als nieuwe staat ver
keren, zijn geen zeldzaamheid.
In een artikel genaam d „Praktijkerva
ringen m et de Stork dieselmotoren” van ir.
H. van der W al voorkom ende in het P o
lytechnisch tijdschrift van 12 oktober
1966 lezen wij op blz. 904 A o.a. het
volgende:
„N a am pele overweging heeft Stork
voor de nieuwe S.W .-motor het kruispenlager gekozen dat W erkspoor m et veel
succes gedurende een aanzienlijke pe
riode in de W erkspoor-Lugt-m otor heeft
toegepast, dat wil zeggen een pen over de
gehele lengte van het lager. Bij dit type
lager is de vervorm ing zeer gering en de
afm etingen van het lager zijn zo groot,
dat betrekkelijk lage drukken optreden.
E en hogedrukpom p is daarvoor niet nood
zakelijk”.
M et hogedrukpom p w ordt een hogedruksm eeroliepom p voor elk kruispenm etaal
bedoeld, welke een druk levert van circa
80 atm. De pom pen worden gedreven
door de schom m elende lagerkappen van
de kruispenm etalen en zijn toegepast voor
de Stork m otortypen H O T L en HO TLO .
Bij de Stork-W erkspoor m otoren wordt
de sm eerolie voor de kruispenm etalen met
een druk van circa 4,5 atm. toegevoerd
door een afzonderlijk elektrisch gedre
ven pom p. A an hetzelfde oliesysteem
w ordt de koelolie voor de zuigers ont
trokken en m et een tot 2,5 atm geredu
ceerde druk ook de smeerolie voor de
andere m etalen.

Niet onvermeld kan blijven, dat in fe
bruari 1966 op de proefstand bij Stork
in Hengelo m et h et m otortype S.W. 9 0 6 /
170 m et een cilinderdiam eter van 900
mm, 1700 mm slag en 6 cilinders met
117 om w /p.m in., 3333 ep k /cil. werd be
reikt. Dit betekende een nieuw wereldre
cord, d at op 7 m aart 1967 w erd verbeterd
door het ontwikkelen van 3500 epk per
cilinder met een 6 cilinder produktie m o
tor, in totaal dus 2 1 .000 epk.
7. Naschrift
In 1966 werd één van ’s werelds kost
baarste slepen, de B angka I naar Indone
sië aan de zeesleper Ierse Z ee (ex. Zw ar
te Zee) toevertrouw d. D e B angka 1 is de
grootste tinbaggerm olen tef wereld, en
werd speciaal ontworpen- voor w erkzaam 
heden ter hoogte van h et eiland Bangka.
De lengte van de m olen is ruim 90 m,
de breedte 24 m, de opbouw is circa 30
m hoog. De em m erladder van deze drij
vende m olen is 70 m lang en heeft 142
emmers, elk m et een inhoud van 500
liter.
De reisduur was circa 3 m aanden, w aar
bij ongeveer 9000 mijl w erd af gelegd: een
bijzondere sleepprestatie.
Eén van de gezagvoerders van de ex.
Zwarte Zee, wijlen kapitein T. V et, en
zijn bemanning, hebben in de tweede we
reldoorlog m eer dan 250.000 bruto register-ton seheepsruim te van de onder
gang gered, onder uiterst moeilijke en ge
vaarlijke om standigheden.
In het boek: „D e schipper van de
Zwarte Z ee” w ordt d o o r de heer C.
Borstlap een stuk geschiedenis van het
Nederlandse Sleepvaartbedrijf beschre
ven.
Dit boek verscheen bij de uitgeverij
v /h C. de B oer .Tr. N.V. te Hilversum en
geeft in grote trek k en de levensgeschie
denis van de gezagvoerder T eunis Vet,
die op 63-jarige leeftijd op 23 juni 1957
overleed.
7.1.
Bij het gereedkom en van dit a r
tikel bereikte de schrijver het C ontact
blad van de Rederij „D e Sleeptros” van
novem ber 1966.
Op de eerste bladzijde kom t een publikatie voor van de heer M urk Leis geti
teld „H erinneringen aan een oud-gediende”, w aaruit ik gaarne het volgende ci
teer:
„D ezer dagen is de Ierse Z ee (ex. Z w ar
te Zee) van de vlootsterkte afgevoerd. Dit
klinkt zo zakelijk en nuchter, m aar bij
velen in ons bedrijf, in scheepvaart- en
assurantiekringen in het buitenland, zal
dit gebeuren herinneringen oproepen aan
episoden van w at door deze roem ruchtste aller sleepboten is gepresteerd. Dit is
wellicht wat bom bastisch en overdreven
uitgedrukt, toch geloof ik — w anneer m en
de geschiedenis van de zeesleepvaart be
studeert — dat er geen andere zeesleepboot ter wereld is aan te wijzen, die zo
veel heeft gepresteerd als de Zwarte Z e e
in haar lange lo o pbaan.”

Fig. 20. D e laatste reis van de Zw arte Zee (Ierse Zee). Op 27 o k to b e r 1966 werd de „Koningsbrng" te Rotterdam voor haar geopend m et als eindbestem m ing de sloperij. Een zeesleepboot
die, volgens de rederij, van de eerste dag van haar indienststelling af, tot aan haar laatste dag
actief is geweest

„De grondslag van dit succes lag bij de
ontwerpers en de bouwers.”
„Toen ik destijds tot de overtuiging
was gekomen, dat wij, om de Duitse con
currentie op ons gebied te weerstaan, een
zeer moderne, krachtige en snelle boot

moesten bouwen, die superieur was aan
wat de Duitsers hadden te bieden, werd
ons eerste m otorschip ontworpen.”
„In 1932 stonden de m otoren nog in
de kinderschoenen m aar W erkspoor
heeft ons m otoren geleverd door haar ir.

Lugt ontworpen, die n a 33 ja a r nog per
fect functioneerden.”
„O pm erkelijk is, dat de cilindervoeringen pas na 25 jaar, zegge vijf en twintig
jaar, m oesten worden v ernieuw d. N iet on
verm eld m ag blijven dat, sp eciaal w at het
m otorische gedeelte b e tre ft, de heer B.
C. van Om m eren m et zijn adviezen voor
ons, als directie, een g ro te steun is ge
w eest.”
„ T o t tweemaal toe was aan het leven
van de Zw arte Z ee bijna een ’ vroegtijdig
einde gekomen. Eerst g ed u ren d e de oor
log, toen zij gedeeltelijk z o n k tengevolge
van een „n ear miss” en een s, toen zij in
volle zee door een Deens sch ip w erd aan
gevaren op oudejaarsdag.”
„N u aanvaardde o n lan g s de Zw arte
Z ee haar laatste reis (fig. 2 0 ) .”
„H et is wel weem oedig een dergelijk
schip n aar de sloper te z ie n gaan, m aar
m en m oet beseffen, d at h e t ondenkbaar
zou zijn wanneer het v ro eg ere vlaggeschip van onze m aatschappij nog eens
in andere handen zou overgaan. Sic
transit gloria!”
7.2.
D e schrijver, eertijd s één van de
constructeurs van de h o o fd m o to ren van
de ex. Z w arte Z ee is h et h ie r volkom en
m ee eens, en wenst de red erij m et de
nieuwe Z w arte Z e e die n u 4 jaar in de
vaart is, evenveel succes als m et haar
voorganger is behaald.

O V E R D R A C H T „ESSO BALT1CA”
N adat op 11 en 12 januari jl. een ge
slaagde proeftocht was gehouden, werd
op 17 januari de door A. Vuyk & Zonen’s Scheepswerven N.V. te Capelle a.
d. IJssel gebouwde m otortanker Esso
Baltica overgedragen aan de rederij
Messrs. Dansk Esso A /S te Kopenha
gen.
N adat de heer Riise Knudsen, directeur
van de Dansk Esso A /S het schip van
de werf had overgenomen, vond de vlagwisseling plaats.
De voornaamste afmetingen zijn: lengte
tussen de loodlijnen 102 m, breedte 16,5
m, holte tot hoofddek 7,60 m, zomerdiepgang 6,10 m en ladingcapaciteit 7.400
m.
De voortstuwingsinstallatie bestaat uit
2 M .A .N. G9V 30 /4 5 m otoren van 1910
pk elk bij 500 om w/m in. Over een A.G.
Weser reductiekast drijven zij een Kamewa schroef met verstelbare spoed, welke
het schip bij 170 om w /m in een snelheid
kan geven van 14 mijl. De reductiekast
heeft ingebouwde hydraulische koppe
lingen en drijft door holle assen twee
1.400 KVA generatoren met 1.200 om w /
min. E én generator heeft voldoende ver
mogen om de 2 ladingpompen van 750 m 8

X 90 m te drijven en op zee leveren zij
stroom op h et net.
Als haven- en noodaggregaat is een 230
KVA generator opgesteld, terwijl 3 Clay
ton stoom generatoren de lading- en an
dere verwarming verzorgen.
Een Ballast-G eneral Service-pomp van

385 m 3 X 90 m en een bo eg sch ro ef van
300 pk com pleteren deze installatie, welke
zodanig is geautom atiseerd, d at voldaan
w ordt aan de eisen van L lo y d ’s R egister
of Shipping en de D een se Scheepvaart
Inspectie voor een o n b em an d e m achine
kam er.

D E M O N S T R A T IE IN DE F1ATFABRIEKEN TE TURIJN V A N EEN GEHEEL
G E A U T O M A T IS E E R D E SCHEEPSDIESELSNSTALLATIE
Op 9 januari 11. heeft F iat een gezelschap van binnen- en
buitenlandse journalisten en technici naar Turijn genodigd, ter
bijwoning van een dem onstratie in de afdeling „G randi M otori”
van een geheel geautom atiseerde scheepsdieselinstallatie. De
hoofdm otor is een Fiat-dieselm otor van het type B 687 S, die
7 cilinders heeft m et een middellijn van 680 mm en een slag van
1200 mm. De m otor w erkt met oplading bij constante druk,
waarbij achter de turbo-com pressorgroepen voor elke cilinder
een door het kruishoofd bewogen dubbelwerkende spoelpomp in
serie geschakeld is. De installatie is bestemd voor een koelschip,
dat gebouwd w ordt voor rekening van Sudoimport te M oskou en
dat deel uitm aakt van een order op vijf gelijke schepen. Vier
daarvan krijgen een eenvoudige afstandsbediening vanuit een in
de m achinekam er opgestelde bedieningsruimte, het vijfde wordt
uitgerust m et een volledige automatisatie, zowel van de hoofd
m otor als van de hulpaggregaten.
H et uit ongeveer 200 m an bestaande gezelschap verzamelde
zich ’s morgens in de grote hal van het „H istorisch C entrum ”
van de Fiatfabrieken, w aar ter inleiding van de dem onstratie een
beknopte uiteenzetting gegeven werd van doel en inrichting van
de autom atisatie van de hoofdm otor. Kort samengevat kan men
zeggen, dat het doel is een zo groot mogelijke bedrijfszekerheid
te verkrijgen door het uitschakelen van menselijke fouten, door
de bediening te ontlasten van routine-werkzaamheden, die door de
autom aten worden overgenomen en door deze in staat te stellen
op elk gewenst ogenblik een volledig overzicht te krijgen van de
bedrijfstoestand van de m otor. D at daaruit een besparing aan
personeel voortvloeit is een voordeel, dat door de bestaande
schaarste aan bekw aam personeel nog sterker geaccentueerd
wordt.
S c h e m a tic o f the autom atic co n tro l
o f the p ro p u ls io n plant

Figuur 1 toont een schema van de algemene opzet. Vanuit een
normale machinetelegraaf op de brug en een daarnaast geplaatste
schakelconsole worden aanzet- en m anoeuvreercom m ando’s elek
trisch doorgegeven aan de regelapparatuur, die in een kast ge
plaatst is in de controlekamer en aan de m otor zelf. In de motor
zijn 121 meetpunten ingebouwd (zie fig. 2), waarvan de signalen
uitgaan naar de „data logger” in de controlekamer, die daarin
langs elektronische weg omgezet worden ter invoering naar de
regelapparatuur en in op het schakelpaneel af te lezen waarden.
Een deel daarvan wordt afgedrukt op „printers”, zodat een
machine-log ontstaat.
Vanuit het schakelpaneel in de controlekam er kan naar wens
ook de automatische bediening van de m otor van de brug over
genomen worden op de normale com m ando’s van de machine
telegraaf.
H et heeft geen zin alle meetgrootheden op het schakelpaneel
over te brengen. Dit leidt de aandacht af van de hoofdzaak en is
ook niet nodig. Constateert de bediening in een van de regellussen een afwijking van de norm ale waarden (bijv. een dalen
van de druk van de smeerolie) dan kan m en op de klassieke
wijze aan de m otor nagaan, wat daarvan de oorzaak is, bijv. een
verstopt filter. Na het verhelpen daarvan m oet de druk weer
naar de normale terugkeren.
Technische beschrijving
Regeling van de voortstuwingsinstallatie
De hoofdmotor wordt automatisch geregeld zowel vanaf de
brug als vanuit de motorregelkamer.
Deze manoeuver wordt uitgevoerd door de machinetelegraaf,
die met opzet volgens het conventionele type gehouden is, met
vier standen voor vooruit en achteruit.
Op een hulppaneel (dichtbij de telegraaf) zijn twee keuzeschakelaars toegevoegd voor de volgende operaties:
1. Keuzeschakelaar voor de manoeuvreerwijze
Deze heeft drie standen:
Manoeuver. In deze stand w ordt de m otor door de machine
telegraaf ingesteld op vaste, voorafbepaalde snelheden, overeen
komende m et de stand van de machinetelegraaf.
Navigatie. In deze stand wordt de m otor ingesteld op een
constante opbrengst van de brandstofpompen, overeenkomend
met de stand van de machinetelegraaf.
Nood. Met de m otor kan ook gemanoeuvreerd worden in
geval van een averij, waarbij de automatische installatie deze
zou stoppen (bijv. wegvallen van de smeerolie).
2. Keuzeschakelaar voor nauwkeurige instelling
Het aantal omwentelingen van de m otor en de brandstofhoeveelheid, die overeenkomen m et bovengenoemde „Manoeu
ver” en „Navigatie”-standen kunnen voortdurend over een wijd
gebied gevarieerd worden door middel van een hulptoets om ze
aan de werkelijke omstandigheden op elk ogenblik aan te kunnen
passen (bijv. snelheidsvermindering als de zee ruw is).
Opgemerkt moet nog worden, dat de. voortstuwingsmachine
vanuit de controlekamer m et de hand bediend kan worden zon
der tussenkomst van de automatiek.
Voorbereiding voor het starten van de hoofdm otor
De gehele voorbereidingscyclus voor het in bedrijf brengen
van de motor (aanzetten als het schip in de haven Ügt) wordt
automatisch gecontroleerd en uitgevoerd. Slechts als de voorge
schreven veiligheidsvoorwaarden en de bedrijfsvaardigheid van de
installaties bereikt zijn wordt verlof gegeven voor het automa-

Fig. 2.
Codering
van de
punten
Al
A2
A3
A4
A5
A6
A7
BI
B2
B3
B4
B5
B6
B7
B8
B9
B10
B il
B12
B13

Opstelling van de m eet- en controlepunten bij de Fiat-dieselm otor B 687S van 8400 pk.

Gecontroleerde waarden

Codering
van de
punten

Gecontroleerde waarden

Tijd
C ode van de m achinetelegraaf
T o e re n ta l v an de m o to r p e r m inuut
A a n tal om w entelingen van de m otor
D ru k van d e sm eerolie
D ru k van de brandstofolie
D ruk van de aanzetlucht
D ru k van de m anoeuvreerlucht
D ruk v a n h et zeew ater
D ru k van h e t zoete w ater
D ru k v an h et w ater v oor de koeling van de inspuitnippels
D ru k v a n de spoellucht
Stoom druk
V isco siteit v an de b ran d sto f
T e m p e ra tu u r van het zeew ater
T em p e ra tu u r van h et zoete w ater
In la a tte m p e ra tu u r v an de sm eerolie
U itJlaattem peratuur van de sm eerolie
T e m p e ra tu u r van de spoellucht
V ochtigheidsgraad van de sp o ellu ch t t.o.v. h et dauw punt

C l . . C7
C8. C9
CIO
D l, D2
E l ,. E8
E 9 .. E l i
F t . . F7
G 1 .. G7
G 8 . G 14
H l . H7
L I . . L4
M l .. M7
N I .. N7
P I . . P7
R1 . . R7
SI .. S7
T l .. T7
V I, V2
V3
V4

U itla a tg aste m p e ra tu re n a an de cilinders
U itla a tg aste m p e ra tu re n bij de in laat van de turb o co m p resso ren
U itla a tg aste m p e ra tu re n in de u itlaatleiding
T o eren tal van de tu rb o c o m p resso ren
T em peraturen v a n de ho o fd lag ers
T em p eratu ren van h e t stuw blok
T e m p e ra tu re n v a n de k ru k p e n m e ta len
T em p eratu ren van de kru ish o o fd m etalen v oorkant
T em peraturen v a n de k ru ishoofdm etalen a ch terk an t
T em peraturen v a n de o n d erzijde van de cilindervoeringen
T em peraturen van de sm eerolie van de tu rbocom pressoren
T em peraturen van h e t cilin d erk o elw ater
T em p eratu ren van de koelolie vo o r de zuigers
V erschillen tussen de ciü n d e r-u itla a tg a ste m p e ra tu re n
H oeveelheid zuigerkoelolie
H oeveelheid koelw ater v o o r de inspuitnippel
G ebrek a an sm eerolie vo o r de cilinders
N iveau’s sm eerolie vo o r de tu rbocom pressoren
Explosief m engsel b innen h et m o to rca rte r
Te lage sm eeroliedruk

tisch aanzetten van de m otor (na het signaal van de m achinetelegraaf).
Metingen, controles en alarmsignalen bij de hoofdm otor
De 121 m eetpunten worden voortdurend onder controle ge
houden door de data logger. Zij zijn als volgt verdeeld:

De waarden onder a. en b. worden periodiek iedere 20 sec.
gemeten om mogelijke alarmomstandigheden te ontdekken. D er
gelijke omstandigheden worden door de data logger herkend
door hun waarden te vergelijken met de vooraf ingestelde grens
waarden.

a.

28 waarden, die van de meeste betekenis zijn en die de
feitelijke bedrijfsom standigheden aangeven. Deze worden
voortdurend gemeten,, getoond (op verzoek) in hun effec
tieve waarden en num eriek geregistreerd. In geval van afwij
kingen worden zij in rood gedrukt.

Het tonen van de gecontroleerde w aarden geschiedt voor die
genoemd onder a. en b. door middel van een digitaal beeld van
drie cijfers en -f- of -, met behulp van een keuze-toets aan de data
logger. Dit m aakt het dus mogelijk een bepaalde w aarde voortdu
rend onder controle te houden (bijv. de lagertem peratuur bij een
vernieuwd lager).

b.

64 waarden van m inder belang, m aar belangrijk in zover,
dat zij de bedrijfsomstandigheden van de verschillende on
derdelen en van de hulpwerktuigen van de hoofdm otor aan
geven, worden eveneens gemeten en (op verzoek) getoond,
m aar alleen bij afwijkingen in code geregistreerd.

De registrering geschiedt m et een „p rin ter” (een tweede printer
is opgesteld voor de data logger van de m otor generatoren), die
de waarden van groep a. afdrukt op een form ulier m et de code
nummers van de meetpunten van groep b. en c., w anneer deze in
alarm toestand verkeren.

c.

25 waarden, w aarvan het voldoende is te weten, dat zij bin
nen de voorgeschreven toleraties liggen, worden in-uit geme
ten en alleen bij afwijkingen in code geregistreerd.

d.

4 waarden, die de tijd, de m anoeuvreercode, het totale aantal
motoromwentelingen en de data logger-code aangeven wor
den autom atisch bij iedere afdruk opgenomen.

Fig. 3.

H et afdrukken heeft plaats: periodisch m et een frequentie, die
door de machinist bepaald wordt, bij het verschijnen of ver
dwijnen van een alarm, bij elke m anoeuvre van de m achinetelegraaf (waarbij het afdrukken beperkt blijft to t de grootheden
onder a.), als het gegeven com m ando uitgevoerd is en op wens
van de machinist.

O pstelling van het schakelpaneel op de pro ef stand.
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125
127
125
125
125

451
462
463
463
4 64

381
381
383
383
384

472
47 3
46 9
46 9
470

432
435
4 34
4 34
433

045P
042P
043P
04SP
041P

360
360
360
360
360

380
380
381
381
385

379
580
379
379
583

22 0
22 0
219
219
22 3

075
075
075
075
076

076
075
076
076
077

R
m anual r e q u e s t
290 220 250 070 270 124 465 390 4 7 3 433 042P 320 319 317 322 320 337 322 361 362 203 068 067 500
Tim e r e d p r i n t e d d u r i n g
a la r m s
290 220 250 070 270 124 466 390 47 2 432 041P 320 319 317 321 321 336 321 360 360 200 068 067 500

t$06

À1616 H F/B H l 1 0 0 0 5 2 8 9
A 1620
M1625
T 1630
M1631
M1632
M1650
M1662
T 1730
M1731
Ml 7 32
Ml 7 33

H F/B
HH/B
HH/B
H S/B
ST /B
AD/B
ST /B
ST /B
HD/C
H S/C
S T /C

Hl 11
H 132
Hl04
H 101
H 062
SOOO
A 045
SOOO
SOOO
H 045
H 060

005290
005291
005298
005299
005299
005299
005300
005300
005300
005301
005302

3 1 0 580 280 6 20
m
3 1 0 680 280 fipn
3 1 0 580 280 620
3 1 0 580 2 8 0 620
3 1 0 580 2 8 0
3 1 0 580 2 8 0
3 1 0 580 2 8 0
3 1 0 580 2 8 0
3 1 0 580 2 8 0 610
3 1 0 580 2 8 0
3 1 0 580 2 8 0
3 1 0 580 2 8 0

290 220 250 070 270 124 466 390 47 2 432 041P 320 319 317 321 320 335 320 361 362 201 068 067 500
M a n e u v e rin g c o d e :
?90 220 250 072 270 125 462 390 472, •a-31 040P 320 319 316 322, 32,0 318 320 360 360 200 068 067 500
290 220 250 080 270 124 462 381 4 7 3 434 042P 355 357 353 352 356 356 352 375 377 2 13 0 74 073 500
290 220 250 065 260 123 451 375 46 5 435 041P 305 304 305 307 304 303 305 325 328 197 065 0 6 4 500 HD = d e a d s l o w a h e a d
HS = s lo w a h e a d
HH ss h a l f a h e a d
HP = f u l l a h e a d
290 220 250 000 280 124 445 362 425 354 040P 170 165 180 172 175 177 180 175 177 125 000 000 500 AD = d e a d s l o w a s t e r n
AS = s lo w a s t e r n
AH = h a l f a s t e r n
AE = f u l l a s t e r n
ST ss s t o p
RD = r e a d y
FD = f i n i s h e d
/B = a u t . m a n e u v . f r o m
b rid g e
/C = a u t . m a n e u v . f r o m
c o n tro l-ro o m
/M = m a n u a l m a n e u v .
L e tte r s re d p r in t e d d u rin g
11e m e rg e n c y "

E n g in e s p e e d :
H = ahead
A = a s te rn
S = n o t ru n n in g

O p d eze wijze kan het door de printer samengestelde formulier
als scheepslog dienst doen. Een voorbeeld van een dergelijk for
m ulier is hier bijgevoegd. De omraamde getallen, die in werke
lijkheid in ro o d worden afgedrukt, hebben betrekking op alarmto estanden.
In d ien bedrijfsafwijkingen optreden, die de motor direct in ge
v aar zo u d en brengen, wordt, tegelijk met het optisch en akoes
tisch alarm , het motorvermogen automatisch verminderd, terwijl
bij h et volledig wegvallen van de smeerolietoevoer de motor
stopt.
De autom atisering van de vier motorgeneratoren is op over
eenkom stige wijze ingericht.
O p g em erk t dient te worden, dat, wil het doel van grotere be
tro u w b aarh eid bereikt worden, aan het elektrisch-mechanische
en elek tronisch gedeelte van de installatie de grootste aandacht
m oet b esteed worden en daaraan de hoogste eisen van betrouw
b aa rh eid onder de vaak zware bedrijfsomstandigheden aan boord
gesteld m oeten worden. Tevens is het van belang, dat van het
begin v a n het m otorontwerp af, rekening gehouden wordt met de
voorgenom en automatisatie. Daarom heeft Fiat een Elektronisch
C en tru m ingesteld, dat belast is met de gehele uitwerking en
o pbouw van de apparatuur.
D eze app aratu u r, die geheel getransistoriseerd is, is verdeeld
over zg. panels, die in hun geheel op eenvoudige wijze vervangen
k u nnen w orden.

Wat de kosteji van de automatische installatie betreft, deze
bleken ongeveer 15 ä 20 % van die van de motor te bedragen.
Vervolgens werd in de stelplaats van de afdeling ,,G randi
M otori” van Fiat de geheel bedrijfsklare motor m et de au to m a
tische installatie gedemonstreerd. In figuur 3 is de opstelling afgebeeld. Op de voorgrond zien we de bedieningslessenaar m et
horizontaal geplaatst de machinetelegraaf. Op de zw arte p laat
schuin daarachter w ordt tijdens het bedrijf het aantal m otorom wentelingen per min. en de draairichting aangegeven. A c h te r de
schakellessenaar zijn schema’s opgesteld van de vijf voornaam ste
circuits, waarin de optische alarmwaarschuwingen zijn aange
bracht.
De volgende proeven werden achtereenvolgens gedaan: star
ten en omkeren van de draairichting, eerst met handbediening,
vervolgens automatisch. Bij beide was de aanzetluchtdruk 30
kg/cm 2.
Hierna werd de autom atie ingesteld op „m anoeuver” . D e m otor
was aan een hydraulische rem gekoppeld, die zo was ingesteld,
dat het schroefkoppel gesimuleerd werd. Door verstellen v an de
machinetelegraaf werd het aantal toeren in trappen opgevoerd
van 45 per min en 500 pk tot 100 bij 3200 pk. De snelheidsafstelling door middel van de toetsen op de brugconsole werd
gedemonstreerd en vervolgens van „langzaam vooruit” (65 toe
ren) de motor omgezet op „vol achteruit” en terug.

Z o n d er stoppen w erd de autom atisering omgezet op „naviga
tie” . H ierbij w ordt dus gew erkt met, voor iedere telegraafstand,
constante brandstoftoevoer, zodat de snelheid zich instelt door
h et evenwicht tussen aandrijvend- en schroef koppel. V o o r iedere
stand w o rd t d an autom atisch een snelheidsbeperking ingesteld,
die door de m achinist op elk m om ent uit de hand gewijzigd kan
w orden.
G edem onstreerd w erd nu het continu opvoeren van het ver
m ogen van 75 o m w /m in en 1600 pk tot 100 om w /m in en 3200
p k, en verder m et tussenpauzen van 2 min. tot 150 om w /m in en
8400 pk, w aarna na-instelling van de brandstoftoevoer en een be
proeving van de snelheidsbeperking plaatshad.
Bij 150 o m w /m in w erden vervolgens enkele m eetw aarden
getoond op de d ata logger, nl. de tem peratuur van een hoofdlager, de tem p eratu u r van een kruishoofdlager, de koelwatertem p eratu u r bij de uitlaat in het cilinderdeksel en de tem peratuur
van de onderzijde van een cilindervoering. Tevens werden de ver
schillende wijzen van afdrukken in de printer gedemonstreerd.
N adat h et autom atische systeem weer op „m anoeuver” gezet
w as w erden bij 100 o m w /m in en 3200 pk vermogen enkele
alarm eringen kunstm atig opgewekt, die het toerental niet beïn
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vloedden, nl. te lage druk in de aanvoer van de brandstof (min
der dan 2 k g /c m 2), te lage druk van de m anoeuvreerlucht (min
der dan 4 k g /cm 2), geen aanvoer van koelwater voor de inspuitnippels, en te hoge uitlaattem peratuur van het koelwater in
de cilinderkop (boven 75 °C).
Ten slotte werd alarmering opgewekt, die wel het toerental
beïnvloedde, nl. te hoge tem peratuur van het uitlaatgas (boven
370 °C), te hoge tem peratuur van een hoofdlager (boven 65 °C),
te hoge tem peratuur van het onderste deel van een cilindervoe
ring (boven 75 °C), te lage sm eeroliedruk (m inder dan 1,8 k g /
cm 2, m aar niet lager dan 0,7 k g /c m 2) en explosiegevaar in de
m otor (Graviner).
Als slot van de demonstraties werd de m otor to t stoppen ge
bracht door de smeeroliedruk onder 0,7 k g /c m 2 te laten dalen.
Na afloop verenigde het gezelschap zich aan een door „F iat”
aangeboden lunch in het hotel „Principe di Piem onte” .
Hier past een woord van dank aan de directie van Fiat, die ons
in staat stelde aan deze uitstekend georganiseerde en uiterm ate
belangwekkende bijeenkomst deel te nemen.
Ir. H. J. Meewis

M O T O R T A N K S C H IP „U R S H A L IM ”

O p 9 jan u ari 1968 w erd bij de Verolme Dok- en Scheeps
bouw Mij. te R ozenburg te w ater gelaten het m.t.s. Urshalim,
bestem d voor G rosvenor Shipping Comp. Ltd. te Londen (mana
gers M oller L ine (UK) Ltd.).
D e doopplechtigheid geschiedde door mrs. E. B. M oller.
D e h eer C. V erolm e, die na de tewaterlating enige w oorden
sprak, herinnerde er aan, dat er reeds een door zijn w erf ge
bouw d zusterschip — de Orama — van deze rederij in de vaart
is.
N am ens de rederij voerde de heer E. B. M oller, echtgenoot
van de doopster en directeur van Grosvenor Shipping, het
woord. Hij verklaarde o.m. de betekenis van de naam Urshalim.
D it is de oude H ebreeuw se naam van Jeruzalem.
H et schip (23.000 ton) zal bestem d zijn voor het vervoer van
bitum en en ruwe olie.
De hoofdafm etingen zijn: lengte over alles 175,26 m, lengte
tussen de loodlijnen 167 m, breedte op de spanten 22,80 m,
holte in de zijde 13,40 m, diepgang 9,58 m, draagvermogen ca.
23 .000 ton, totale inhoud ladingtanks ca. 124.000 kb vt, totale
inhoud w aterballasttanks ca. 18.600 kb vt en totale inhoud brand
stof olie bunkers ca. 5 7.500 kb vt.
H et schip is van voren n aar achteren verdeeld in: voorpiek,
dieptank, pompkamer, kofferdam, ladingtanks (en wel 10 in het
m idden en 5 aan elke zijde), pom pkam ers, kofferdam , m achine
kam er en achterpiek.
H et vaartuig zal worden voortgestuwd door een 8 cil. enkelwerkende 2-takt scheepsdieselmotor, fabrikaat V erolm e/M .A .N .,
type K 8 Z 7 0 /1 2 0 D, met een vermogen van 9.600 p k bij 132
om w/m in.
De accommodatie, welke in het achterschip w ordt ingericht,
is geschikt voor in totaal 45 personen en w ordt voorzien van een
airconditioningsinstallatie. Voorts w ordt het schip uitgerust met
een radiozend- en ontvanginstallatie, een richtingzoeker, radar,
sallog, gyrokompas en automatische piloot. De dekwerktuigen
bestaan uit 2 stoomgedreven gecombineerde anker/verhaallieren, 2 stoomgedreven verhaallieren en 2 stoomgedreven laadlieren, en een elektrisch-hydraulische stuurmachine.
Het- schip wordt gebouwd onder speciaal toezicht van Lloyd’s
Register of Shipping voor klasse >ï< 100 Al.
De heer Verolme deelde na afloop van de receptie nog mede,
dat binnenkort in het W ilhelminadok de kiel zal worden gelegd
voor een 12.500-tons vrachtschip, bestem d voor de N.V. Kon.
Java-China-Paketvaart Lijnen. Op de Verolm ewerf te Alblasserdam zijn reeds 2 van deze schepen in aanbouw.
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OP SC HEEP VA A R TG EB IE D

V O O R L O P IG PROGRAMMA V O O R L E Z IN G E N , EXCURSIES ENZ.
17 februari 1968
te Amsterdam

Jaardiner te Amsterdam, waarvoor u de uit
nodiging met programma reeds heeft ont
vangen.
De Burgemeester van Amsterdam heeft de
vereniging de eer aangedaan de uitnodiging
tot mede aanzitten aan te nemen.
De aangekondigde bus, van de firma De
Groot te Vlaardingen, zal 14.30 uur vertrek
ken vanaf het parkeerterrein achter het
Autobedrijf Broedelet bij het Groothandelsgebouw.
Gegadigden gelieven zich telefonisch te
melden bij het secretariaat 010-12 60 30.
De kosten zuilen later hoofdelijk worden
omgeslagen.

13 maart 1968
te Groningen
14 maart 1968
te Rotterdam
15 maart 1968
te Amsterdam

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

25 april 1968
te Rotterdam
26 april 1968
te Amsterdam

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

14 mei 1968

Algemene Ledenvergadering, tijd en plaats
zullen nog nader worden bekend gemaakt.
Experiences with electronic control equip
ment on board of ships, door Messrs. S0ren
T. Lyngs0 an d /o r P. B. Fischer of S0ren T.
Lyngs0 A.S. te Kopenhagen.

22 februari 1968
te Rotterdam
23 februari 1968
te Amsterdam

Tankbehandeling:
a. de economie en techniek;
b. de verwerking der coatings, door één of
meer deskundigen van Pieter Schoen &
Zoon N.V. - Scheepsverven, Rotterdam.

16 mei 1968
te Rotterdam
17 mei 1968
te Amsterdam

23 februari 1968
te Amsterdam

Afdelingsvergadering afdeling
„Amster
dam”, in één der zalen van Café-Restaurant „De Roode Leeuw”, Damrak 93-94,
Amsterdam. Aanvang 17.00 uur.
Aanvang lezing 20.00 uur.

Bovenstaand program m a 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

2. De notulen van de vorige vergadering
worden onveranderd goedgekeurd.

AFDELING „R O T T E R D A M ”

3. De voorzitter doet daarna mededeling
dat op

Notulen van de vergadering van de afdeling
„Rotterdam ” op 11 januari 1968, des avonds
8 uur, in de ciubzaal, 3e verdieping van het
Groothandelsgebouw, Stationsweg 45 te
Rotterdam.
Aanwezig volgens de presentielijst: 2
bestuursleden, 3 belangstellenden, 1 begun
stiger en 9 leden.
AGENDA
1. Opening;
2. Notulen van de vergadering d.d. 26 ok
tober en 16 november 1967 (zie „Schip
en W erf”, no. 25, pagina 641/642).
3. Herdenking overleden leden;
4. Lecture with film, by messrs. R.
Yogeshwar and Chandra Shekhar of
Hindustan Machine Tools Ltd.;
5. Rondvraag;
6. Sluiting.
Voorzitter: prof. ir. J. H. Krietemeijer.
1. De voorzitter opent te 8.15 uur de ver
gadering en heet de aanwezigen en spe
ciaal de heer Yogeshwar, welkom.
Vooral de barre weersomstandigheden
in aanmerking nemend, is de opkomst
nog redelijk te noemen. Het blijkt dat
de tweede aangekondigde spreker, de
heer Chandra Shekkar ziek is ge
worden.
De voorzitter vraagt aan de heer
Yogeshwar om aan de zieke zijn wens
tot spoedig herstel over te brengen.

25 december 1967 te Bloemendaal in
de leeftijd van 66 jaar is overleden de
heer ir. P. H. de Groot, directeur en
oprichter van het Bureau voor Scheeps
bouw Ir. P. H. de Groot N.V.
en op
27 december 1967 in de leeftijd van
57 jaar is overleden de heer D. L. van
der Ben, directeur van A. van der Ben
N.V., Fabriek van Pijpleidingen te Rot
terdam.
De voorzitter verzoekt de aanwezigen
zich van hun zetels te verheffen en wor
den de overledenen in stilte herdacht.
4. De voorzitter geeft nu het woord aan
de heer Yogeshwar, welke een zeer in
teressante beschouwing geeft van de
economische noodaak voor India om
zoveel mogelijk in eigen land, de ma
chines aan te maken voor de moderni
sering. H et aankopen van de complete
machines zou wel vlugger werken, maar
het land komt daardoor in een vicieuze
cirkel. Deze machines moeten nl. in
buitenlandse valuta worden betaald,
hetgeen op grote bezwaren stuit. N a
deze technisch-economische verhande
ling wordt een film vertoond, waarop
vijf fabrieken voor gereedschapmachines
de revue passeren, elk met een gemid
delde bezetting van plm. 5000 man. De
vraag bij de firm a naar gereedschapma
chines is elk jaar groeiende.
De discussie na de film concentreert
zich in hoofdzaak op de vraag „van
waar de initiale „know-how” afkom
stig was en deze bleek in hoofdzaak te

komen uit Zwitserland en Engeland. In
enkele gevallen had Frankrijk ook mee
gespeeld in de oorspronkelijke opzet.
Tegenwoordig echter krijgen de toe
komstige leiders, na hun basisopleiding
een stage te lopen van één jaar bij één
van de werkende fabrieken, w aarna zij
6 maanden opleiding krijgen in een spe
ciale richting.
5. N adat blijkt dat geen der aanwezigen
iets voor de rondvraag heeft, sluit de
voorzitter met een speciaal w oord van
dank aan de spreker om 22.10 uur de
vergadering.

N IE U W S B E R IC H T E N
P E R S O N A L IA
B. H. Swart f
Op 21 januari 1968 overleed te Leiden
in de leeftijd van 85 jaar de heer B. H.
Swart, oud-procuratiehouder N .V.
K o
ninklijke Nederlandsche Grofsmederij te
Leiden.
De heer Swart was lid van de N eder
landse Vereniging van Technici op Scheep
vaartgebied.
Esso Nederland N.V., ’s-Gravenhage
Tot opvolger van mr. F. H. Brandsen
als directeur van de Esso T ankvaart M aat
schappij N.V. is per 1 februari 1968 be
noemd drs. J. C. Leerdam.
De heer Brandsen verlaat de m aat
schappij in verband met het bereiken van
de pensioengerechtigde leeftijd.

Technische Voorlichtingsdag over stofarme
werkruim ten en werkkasten
Op dinsdag 12 m aart 1968 zal onder
auspiciën van Geveke W erktuigbouw N.V.
in het Congresgebouw van de nieuwe RAI
te Amsterdam, een Technische V oorlich
tingsdag worden gehouden over stofarme
werkruim ten en werkbanken (Clean Rooms
en Clean Bcnches) volgens het „lam inar
flow system” .
Dr. H. J. Strauss en ing. O. Einsporn,
beiden
van
Concordia-Elektrizitats-Aktiengesellschaft te D ortm und, zullen spre
ken over de hoge eisen die tegenwoordig
aan de luchtzuiverheid in C lean Rooms en
Clean Benches worden gesteld, alsmede
over de wijze waarop met behulp van het
„lam inar flow system” aan deze eisen
wordt voldaan. N a de voordrachten is er
gelegenheid tot het stellen van vragen en
zal een film worden vertoond over uitge
voerde installaties. Belangstellenden kunnen
zich opgeven bij de afdeling SL van Geveke
W erktuigbouw N.V., postbus 440 te A m 
sterdam. Telefoon: 020-64571, toestel 147.
Cursus algemene aspecten van liet
ontwerpen van zuiveringsinstallaties voor
afvalwater
Bovengenoemde cursus, welke van 20
t/m 24 november 1967 werd gehouden,
zal worden herhaald van 26 februari t/m
1 m aart 1968.
Het boekje met nadere bijzonderheden,
inclusief het intekenformulier, is te verkrij
gen bij de cursusleider, de heer ir. J. L. N.
Spangenberg,
Stichting
Postakademiale
Vorming Gezondheidstechniek, Oostplantsoen 25, Delft. Telefoon 01730-33222, tst.
5468.
N.V. Vernis- en Verffabriek
v /h H. Vcttevinkel & Zonen
De directie van N.V. Vernis- en Verffabriek v /h H. Vettewinkel en Zonen te
Am sterdam m aakt bekend dat zij in ver
band met de groei en de te verwachten
expansie van het bedrijf de verkoopbelangen heeft ondergebracht in een verkoop
maatschappij onder directie van de heer
A. J. Engels terwijl de produktiebedrijven
en laboratoria zijn ondergebracht in een)
technische maatschappij onder directie van
de heer A. Deggeller.
De algemene directie berust bij de heer
D. H. Vettewinkel jr. bijgestaan door drs.
H. M. van H arte in de functie van con
troller. Genoem de heren zijn tezamen belast
met het dagelijks bestuur van de vennoot
schap.
Lek-detecterende verf
Shiratsucki Chemical Laboratory te Yokoham a heeft in Japan patent aangevraagd
voor een door haar uitgevonden verfsoort,
dat een lek van water, olie en oplossingen
kan aantonen bij pijpverbindingen, flenzen
en tanks.
De kleur van de verf verandert van wit
tot groen of rood in de directe omgeving van
het lek.
H et laboratorium verw acht een grote
vraag naar deze soort van verf, vooral van
de olie- en petrochemische industrie, en heeft
het plan de produktie te beginnen met 1 ton
per maand.
Drie typen zullen worden geproduceerd:
W-type (voor waterige oplossingen), O-type
(voor koolwaterstoffen) en A-type (voor al
coholische stoffen).

Antilliaanse Esso-Rederij opgericlit op
Aruba
Op 18 december j.1. werd opgericht de
Esso Tankvaartm aatschappij N ederlandse
Antillen N.V. te Oranjestad, Aruba. Zij is
een dochterondernem ing van Standard Oil
C om pany (New Yersey).
De schepen van deze maatschappij zullen
onder N ederlandse vlag varen.
Nieuwe opdrachten
In de afgelopen periode heeft de
pingedam m er Bronsm otorenfabriek te
pingedam orders geboekt voor: 3 X
pk, 1 X 600 pk, 1 X 400 pk en 1 X
pk voor N ederlandse rekening, 1 X
pk, 1 X 1200 pk en 1 X 800 pk
Engelse rekening, 4 X 1200 pk
Zweedse rekening en 1 X 600 pk
Noorse rekening.

ApAp800
190
600
voor
voor
voor

D e N .V. Scheepswerf en M achinefabriek
De Biesbosch te D ordrecht ontving op
dracht voor 2 duwbakken van het nieuwe
standaardtype van 2210 ton van de firm a
Franz H aniel & Cie, en 4 duwbakken van
hetzelfde type voor de Rederij M annesmann N.V. te Rotterdam .
V oor een Italiaanse firm a, die zich be
zighoudt met olie-exploratie ter zee, gaat
I.H.C. H olland een mammoetdrijvendekraan volgens een uniek ontwerp bouwen.
Als norm ale draaikraan kan 500 ton w or
den gehesen. V oor zw aardere lasten w ordt
het onderste eind van de kraanarm door
geknikt en op het dek gesteund. D e kraan
kan dan niet draaien, m aar doet dienst als
drijvende bok m et een hijsvermogen van
1000 ton! D e m am m oetkraan zal o.a. w or
den gebruikt voor het plaatsen van zg.
„W elijackets” op aangeboorde olie- of gas
putten in zee.
De kraan w ordt geplaatst op een bak
(„P.M . 24”), die door de opdrachtgever
wordt geleverd. Bij een hijsvermogen van
1000 ton is de vlucht — gemeten uit het
berghout aan de voorzijde van het ponton
— 14 meter. Als 500 tons draaikraan
heeft de arm een vlucht van 24 meter. De
hijshoogte boven water bedraagt bij de
vaste kraan 62,50 m eter en bij de draai
kraan 72,50 meter.
Behalve van twee 500 tons hijsblokken
is de kraan ook voorzien van twee hulpblokken van 20 en 100 ton.
De aandrijving van de lieren voor hijsen,
toppen en zwenken geschiedt m et draaistroom m otoren.
Voor het op de plaats houden en voor
het verhalen van het ponton staan op het
dek vier 60 tons I.H .C. Standaardlieren
met twee trommels.
Voor Tow nsend Bros. C ar Ferries Ltd.
zal I.H .C. H olland wederom een veerboot
bouwen; de Free Enterprise IV zal in grote
trekken gelijk zijn aan de Free Enterprise
III. De veerboot — van het „roll on roll
off” type — zal plaats bieden aan 1200
passagiers en meer dan 200 auto’s. O ok de
Free Enterprise IV zal dienst doen op de
drukke K anaal verbindingen Dover-Calais
en Dover-Zeebrugge en zal in het voorjaar
van 1969 in de vaart komen.
In 1962 w erd de eerste Free Enterprise
afgeleverd, in 1965 en 1966 volgden de
Free Enterprise II en III. De drie sche

pen, die niet van gelijke grootte zijn, kon
den alle drie in bijzonder korte tijd wor
den gebouwd door het toepassen van een
ver doorgevoerd systeem van sectiebouw.
De IV lijkt in vele opzichten op de III,
met een lengte, breedte en holte van resp.
bijna 120 meter, bijna 19 meter en ruim
10 meter. De IV krijgt echter drie schroe
ven in plaats van twee en een opgevoerd
motorvermogen van 12.240 pk. D e dienst
snelheid van het nieuwe schip zal bijna
21 knoop bedragen. Zowel de technische
uitrusting als de accommodatie zullen aan
de hoogste eisen, die aan dergelijke sche
pen gesteld kunnen worden, voldoen.
Van de Sovjet Unie werd opdracht ont
vangen voor de bouw van een grote rots
breker. H et baggervaartuig heeft in lengte
richting een staalconstructie,
waarover
twee hijsinrichtingen bewogen kunnen wor
den. M et behulp van deze twee „kranen”
kan men twee grote, pneumatische hamers
onder water laten zakken voor het los
breken van rotsachtige bodem, die niet „zo
m aar” kan worden weggebaggerd. Er kan
gelijktijdig aan voor- en achterzijde van
het ponton worden gewerkt.
H et ponton van de rotsbreker (lengte 33
meter, breedte 14 meter en holte 3 meter)
is in tweeën gedeeld door een beun, 25
meter lang en 4,25 meter breed, met daar
boven een stalen frame-constructie waarop
twee hijsinstallaties, zowel in lengte- als in
breedterichting bewogen kunnen worden.
Aan deze hijsinstallaties bevinden zich de
eigenlijke breekinrichtingen: twee grote,
pneumatische hamers met speciale punten
om rots te breken.
D e verrijdbare installaties en de beun
maken het mogelijk aan twee kanten te
gelijk en over een groot oppervlak te wer
ken, vóórdat de rotsbreker moet worden
verhaald.
Een dieselmotor van 540 pk drijft de
compressor aan voor de luchtvoeding van
de pneumatische hamers. Twee andere mo
toren — totaal vermogen ongeveer 250
pk — drijven generatoren aan voor de elek
triciteitsvoorziening aan boord. De machi
nekam er bevindt zich in de SB-zijde van
het ponton. In de BB-zijde zijn een messroom voor 12 personen, een keuken, en
twee hutten geprojecteerd.
In het verleden werden reeds twee van
dergelijke pneumatische rotsbrekers ge
bouwd, de H .A .M . 906 en de H .A .M . 907.
De vierde opdracht betreft de levering
aan een Belgisch aannemingsbedrijf van
drie grote, zelfvarende bakken voor het
baggerbedrijf. H et zijn onderlossers van het
type „I.H .C. Omnibarge”, elk met een hopperinhoud van 600 m3, die hun lading los
sen door het overlangs „opensplijten”. De
lading drukt de bak open en wanneer de
bak leeg is drukt het w ater de twee helften
weer aaneen.
T ot de I.H .C. Standaardprodukten voor
het baggerbedrijf behoort de „I.H.C. Om
nibarge”, een universeel bruikbare bak, ge
bouwd als onderlosser, m aar ook te ge
bruiken als elevatorbak of als transportbak. De I.H.C. Omnibarge is overlangs op
hart schip gedeeld in twee waterdichte helf
ten, die op dekhoogte scharnieren.
De bak wordt gesloten gehouden door
twee onderin geplaatste hydraulische cilin
ders. W anneer de handle in de stuurhut in
de stand „open” wordt gezet drukt het ge
wicht van de lading de bak open. De lege

bak gaat dicht door het samenspel van
zwaartekracht en waterdruk.
De drie door het Belgische aannemings
bedrijf bestelde I.H.C. Omnibarges, elk
met een hopperinhoud van 600 m3, zullen
worden voorzien van een Schottel voortstuwingsinstallatie.
Kielleggingen
In het Koningin Wilhelminadok van de
Verolme Dok- en Scheepsbouw M aat
schappij op het eiland Rozenburg werd op
25 januari 1968 de kiel gelegd van een
13.650 tons modern lijnvrachtschip (bouwno. 779, de Straat Algoa). D it vrachtschip
maakt deel uit van een order van drie
schepen, welke door de Koninklijke JavaChina-Paketvaartlijnen N.V. (Royal Interocean Lines) voor haar diensten in het
Verre Oosten bij het Verolme-concern be
steld zijn.
Twee van deze serieschepen (bouwno.
777, de Straat Amsterdam en bouwno. 778
de Straat Auckland) zijn reeds in aanbouw
bij Verolme Scheepswerf in Alblasserdam.
De tewaterlating van het eerste schip, de
Straat Amsterdam, zal op 13 m aart a.s.
plaatsvinden.
T ewaterlatingen
Op 6 januari 1968 is met goed gevolg te
water gelaten de steenstorter Taurus, bouwnummer 862 van Van der Giessen-De Noord
N.V. te Krimpen a /d IJssel, bestemd voor
Combinatie Havenmond H oek van Holland
te Rotterdam.
De hoofdafmetingen zijn: lengte 75,00
m, breedte 20,25 m, holte 5,35 m.
H et storten der stenen vindt plaats door
hydraulische schuiven, welke zich op het
ladingdek bevinden en die vanuit de po
sitie op hart schip naar de scheepszijde
worden gedrukt.
In deze storter worden geïnstalleerd vier4-takt, enkelwerkende Lister-Blackstonemotoren van het type EW SL 8 MA, elk
met een vermogen van 1000 pk bij 900
omw/min.
De steenstorter Taurus w ordt gebouwd
onder toezicht van Bureau Veritas voor de
klasse:
>ï< 1 3 / 3 D (service cótier) I.I.
Bij E. J. Smit & Zoon’s Scheepswerven
N.V. te Westerbroek heeft op vrijdag, 19
januari jl. met goed gevolg de tewaterla
ting plaatsgevonden van het motorschip
Holland Park, bouwnummer S. 787, dat
wordt gebouwd in opdracht van Messrs.
Park Steamships Ltd. te Londen.
Doopster was mevr. A. Denham, echt
genote van één der directeuren van de
Park Steamships Ltd.
De hoofdafmetingen zijn: lengte over al
les ca. 77,20 m, lengte tussen loodlijnen
ca. 69,50 m, breedte op het spant ca.
11,80 m, holte tot hoofddek ca. 6,85 m,
holte tot tussendek 4,25 m, diepgang open
± 700 rt 4,36 m, diepgang gesloten ±
1600 rt 5,73 m, draagvermogen 700 rt ca.
1615 ton, draagvermogen 1600 rt ca.
2600 ton, graancapaciteit ca. 110.000 cb.
ft.
Snelheid geladen in proefvaartconditie
bij een diepgang van 4,36 m = ± 12%
mijl, snelheid geladen in proefvaartcon
ditie bij een diepgang van 5,73 m = ±
11 % mijl.

De hoofdm otor is een 8 cil„ 4-takt
M AK, type 8M u451Ak., 1400 pk bij 375
om w /m in. V erder zijn in de machineka
mer opgesteld: 2 stuks hulpdieselmotoren,
fabr. Deutz, type F10L714, 10 cil., 150
pk bij 1500 om w /m in en 1 stuks fabr.
Deutz, type A2L514, 2 cil., 25 pk bij 1500
om w / min.
H et schip is zo ingericht dat met on
bemande m achinekam er gevaren kan wor
den. H et laadgerei bestaat uit: 1 voormast
met 1 laadboom voor 3 ton hijsvermogen,
1 m iddenmast met 2 laadbomen voor 3-5
ton hijsvermogen. A chter 2 laadpalen met
2 laadbomen voor 3 ton hijsvermogen.
D e dekwerktuigen zijn van het fabrikaat
P. Rasmussen & Co., Esbjerg. 4 hydr. laadlieren type 2AL3, 4 hydr. toplieren type
A4H, 4 hydr. geilieren type A2G, 1 hydr.
kaapstander type C3 van 1500 kg, 1 hydr.
ankerlier.
V oor deze werktuigen zijn in de machine
kam er 4 hydr. pom pen opgesteld, elk ge
dreven door een elektr. m otor van 40 pk.
D e stuurm achine is van het fabr. Svendborg, elektr.-hydr.
D e luikhoofden van het tussendek wor
den gesloten door niet waterdichte flush
ponton luiken, verplaatsbaar door 4 lucht
druk takels van elk 1 ton. De luikhoofden
van het hoofddek worden gesloten door
M acG regor stalen luiken Single Pull-systeem.
H et onderruim wordt geventileerd door
4 luchtkokers, w aarvan 2 voorzien zijn van
elektr. fans, fabr. Hansa, cap. 13.000
m3/h .
H et bovenruim eveneens door 4 lucht
kokers, w aarvan 2 voorzien zijn van elektr.
fan, cap. 18.300 m3/h .
D e bouw geschiedt onder toezicht van
Lloyd’s Register of Shipping Class 100 AI
Ice Class 3. Radiotelefonie, radar, echo
lood, Arkas autom. piloot V.H.F.

H et tweede booreiland, dat voor de N e
derlandse Zeeboor M aatschappij N.V. in
aanbouw is, werd op 19 januari, zonder
enigerlei ceremonieel te water gelaten van
één der hellingen van D e Rotterdamsche
Droogdok M aatschappij N.V.
D it booreiland met vijf draagpalen is
ontworpen door I.H .C. Holland. De bouw
geschiedt in samenwerking met de R.D.M .
I.H.C. H olland zal de draagpalen, die
93,57 m lang worden, de bokken om de
palen, het gepatenteerde Gusto hydrauli
sche vijzelsysteem en de gehele besturing
leveren en m onteren.
D e oplevering zal plaatsvinden in het
voorjaar van 1968.
H e t eiland wordt gebouwd onder toe
zicht van A m erican Bureau of Shipping.
D e hoofd afmetingen zijn: lengte over al
les, incl. helidek 68,00 m, breedte over
alles, incl. helidek 59,00 m, holte 7,76 m.
D e draagpalen worden in een. open vakw erkconstructie uitgevoerd. D it eiland is
speciaal ontworpen voor het gebruik in de
Noordzee. D e draagpalen zijn berekend op
een golfhoogte van 18 meter en een w ater
diepte van maximaal 60 meter. M et het
oog op het gevreesde wegspoelen van het
zand rond de voet van de draagpalen is
het zeer belangrijk, dat bij het plaatsen
van het eiland de draagpalen met de dub
bele kracht in de bodem gedrukt kunnen
worden.

Tijdens het plaatsen en verplaatsen k a n
het boorplatform op drie van de vijf draag
palen staan zonder dat de stabiliteit in
gevaar kom t. Op het hoofddek is het grote
dekhuis geplaatst, w aar bedrijfsleiding e n
bem anning worden gehuisvest. D aarin is
ook de centrale bedieningskam er van w aa r
uit het op- en neer bewegen van het plat
form centraal kan w orden geregeld.
H et totaal geïnstalleerde verm ogen b e 
draagt ruim 7000 pk.
Op 23 januari 1968 is m et goed gevolg
te w ater gelaten de cutterzuiger Triton.
H et casco van deze zuiger is te w ater
gelaten bij N.V. Scheepsbouwwerf v / h F a .
A. Lanser te Sliedrecht en de afbouw
zal plaatsvinden bij M achinefabriek Vos &
Zonen N.V. te Sliedrecht. D eze zuiger is
bestem d voor de heer B roekhoven te Zeist.
H oofdafm etingen zijn: lengte 49,00 m ,
breedte 11,50 m, holte 3,70 m.
D e beide zandpom pen w orden elk aa n 
gedreven door twee in tandem w erkende
Caterpillar-m otoren, één van h e t type D
398 T A en de andere van het type D 379
TA , w aarm ede in totaal 1415 p k bij 1220
om w /m in worden ontwikkeld.
Voorts zijn twee C aterpillar-m otoren v an
het type D 379 T A geïnstalleerd, welke elk
565 pk bij 1220 o m w /m in ontw ikkelen
voor het aandrijven van een K ram er-generato r van 400 kW en de boordnet-generatoren.
D e cutterzuiger Triton w ordt gebouwd
onder toezicht van B ureau V eritas voor
de klasse:
>i< I 3 /3 D (Service de P ort) L.L.
Proeftochten
Onlangs vond op de Eem s de geslaagde
proefvaart plaats van de coaster Vedette.
H et schip w erd gebouwd door N .V . Scheeps
w erf Bodewes Gruno, Foxhol voor de R ede
rij Beek te Groningen.
D e Vedette is 780 to n dw en van h e t
halfshelterdek type, voortgestuw d door een
Bronsm otor, type 6 G.V.
H et schip, de 5e door de bovengenoem de
w erf gebouwd voor de Rederij Beek, is zeer
m odern uitgerust met hydr. lieren, radar,
echolood, etc. Op de pro efto ch t w erd een
snelheid behaald van 10 mijl.
Op 15 december 1967 heeft m et goed g e
volg proefgevaren het m otorschip M are
Jada, bouw num m er 188 van N .V . Scheeps
w erf „W esterbroek” v / h J. G. Bröerken te
W esterbroek, bestemd voor Partenreederei
„M are Jad a” te A schendorf (Duitsland).
H oofdafm etingen zijn: lengte 58,15 m ,
breedte 11,10 m, holte 3 ,6 0 /5 ,8 5 m.
In dit schip werd geïnstalleerd een 4-takt,
enkelwerkende M aK -m otor van het type 6
M u 451 A K m et een verm ogen van 500
pk bij 288 om w /m in.
H et m otorschip M are Jada w erd gebouwd
onder toezicht van B ureau V eritas voor de
hoogste klasse: ^ I 3 /3 L 1.1. A. & C.P.
Op 16 december 1967 heeft m et goed g e
volg proefgevaren het m otorschip O ostm eep,
bouw num m er 34 van Scheepsw erf & R epa
ratiebedrijf „H arlingen” te H arlingen, b e 
stem d voor de Rederij „O ostm eep” te H a r
lingen.

Hoof daf metingen zijn: lengte 63,40 m,
breedte 10,36 m, holte 3,50/5,70 m.
In dit schip werd geïnstalleerd een 4-takt
enkelwerkende M W M -m otor van het type
TbD 484-6 met een vermogen van 950 pk
bij 375 om w /m in.
H et motorschip Oostmeep werd gebouwd
onder toezicht van Bureau Veritas voor de
hoogste klasse.
Op 3 januari 1968 heeft met goed ge
volg proefgevaren h et motorschip Vibeke
Theilgaard, bouwnum mer 786 van E. J.
Smit & Z oon’s Scheepswerven N.V. te Westerbroek, bestemd voor de heren Theilgaard
te Glostrup (Denemarken).
Hoofdafm etingen zijn: lengte 59,40 m,
breedte 10,30 m, holte 3.85/6,10 m.
In dit schip werd geïnstalleerd een 4-takt,
enkelwerkende M aK -m otor van het type 6
M u 451 A m et een vermogen van 800
pk bij 375 om w /m in.
H et m otorschip Vibeke Theilgaard werd
gebouwd onder toezicht van Bureau Veritas
voor de klasse:
>ï< I 3 /3 L 1.1. (Glacé III) A. & C.P.
Op 5 en 6 januari 1968 heeft m et
goed gevolg proefgevaren het motorschip
A r bon,
bouwnum m er 372
van N.V.
Scheepsbouwwerf v /h De G root en V an
V liet te Slikkerveer, bestemd voor de he
ren F. Feenstra en T . de G root te W illem
stad.
Hoofdafm etingen zijn: lengte 71,19 m,
breedte 12,00 m, holte 6,70/3,75 m.
In dit schip werd geïnstalleerd een 4-takt,
enkelwerkende Industriem otor van het type
6 D 8 O H D N met een vermogen van 1560
p k bij 300 om w /m in. H e t m otorschip
Arbon werd gebouwd onder toezicht van
Bureau Veritas voor de hoogste klasse.
Op 18 januari 1968 heeft de geslaag
de proefvaart plaatsgevonden van het ms.
Sylvia III — Bnr. 108 — . H et schip werd
gebouwd bij N.V. Scheepsbouwbedrijf v /h
Th. I. Fikker te Foxhol voor de Rederij
Sylvia III — H . Roossien te Groningen.
H et schip is van het halfshelterdek type.
De voornaam ste gegevens luiden als
volgt: lengte over alles 61,40 m, lengte tus
sen loodlijnen 55,60 m, breedte op spant
9,85 m, holte 3,92/6,07 m, laadvermogen
1080 ton; 499 brt, hoofdm otor 900 pk
Brons, hulpm otoren Samofa, 2 a 30 pk,
klasse Lloyd’s Register en Scheepvaart In 
spectie, onbeperkte vaart. H et schip zal
varen onder Antilliaanse vlag.
Op 24 januari 1968 heeft m et goed gevolg
proefgevaren het motorschip Bab T, bouw 
num m er 495 van Bodewes’ Scheepswerven
N.V. te M artenshoek, bestem d voor N .V .
Zeevaart M aatschappij Zaandam II te
Zaandam .
Hoofdafm etingen zijn: lengte 66,50 m,
breedte 11,30 m, holte 3,89/6,20 m.
In dit schip werd geïnstalleerd een 4-takt,
enkelwerkende M aK -m otor van h et type 8
M u 541 A K m et een vermogen van 1200
pk bij 325 om w /m in.
H et motorschip Bab T werd gebouwd on
der toezicht van Bureau Veritas voor de
klasse*
i< I 3 /3 L 1.1. Glacé III A. & C.P.
(bij een diepgang van 3,85 m) en
I 3 /3 L. 1.1. A. C.P. (bij een diep
gang van 4,80 m).

Overdrachten
Op 26 januari 1968 werd door de over
dracht van de. N everita en de M acom a de
vloot van Shell Tankers N.V. met circa
320.000 ton uitgebreid. H et totaal draag
vermogen van de vloot van deze N eder
landse rederij is hierdoor op twee miljoen
ton gekomen.
H et 110.000 ton n'V ende ms. Neverita,
waarvan H .K .H . Prinses M argriet op 31
augustus 1967 de naamgeving verrichtte,
werd overgedragen aan Shell Tankers N.V.
en door de heer L. F. van den Belt, adjunctdirecteur van deze maatschappij aanvaard.
Eveneens w erd op 26 januari 1968 te
Y okoham a het circa 207.000 ton metende
ss. M acom a, dat gebouwd werd bij Ishikaw ajim a-H arim a H eavy Industries Co. Ltd.,
opgeleverd aan Shell Tankers N.V. en over
genomen door haar directeur, de heer D.
Rodenburg.
Verloren schepen
Vijftig koopvaardijschepen met een ge
zamenlijke tonnage van 98.159 ton zijn in
het kw artaal dat 30 juni 1967 eindigde in
de wereld verloren gegaan, aldus meldt
Lloyd’s Register of Shipping. D e gedetailleer
de cijfers zijn: Verenigde Staten 2 schepen
(478 ton), C anada 2-340, Brazilië 1-600,
D enem arken 2-386, Frankrijk 1-115, WestD uitsland 4-14.822, Griekenland 2-454, Ita
lië 2-1.799, Japan 5-1.487,- Libanon 17.255, Liberia 4-31.053, N ederland 1-477,
Noorwegen 1-130, Panam a 6-24.374, Span
je 2-2372 en Zweden 2-484.
Postdoctorale cursus „Baggerwerken in
kustwateren en zeearmen”
Reeds enige tijd w ordt de behoefte ge
voeld om op h e t gebied van de algemene
w aterbouwkunde, evenals in andere vakge
bieden van de weg- en waterbouwkunde
reeds het geval is, cursussen op postakademiaal niveau te organiseren, ten einde ken
nis te nem en van nieuwe ontwikkelingen en
werkmethoden.
D oor een werkgroep van ingenieurs van
de Rijkswaterstaat en van enkele aanne
mersbedrijven zijn de mogelijkheden hiertoe
onderzocht en dit onderzoek heeft geresul
teerd in de oprichting van een Stichting
Postdoctoraal Onderwijs in de Civiele Tech
niek. H ierin werken samen de Afdeling voor
Bouw- en W aterbouw kunde van het K o
ninklijk Instituut van Ingenieurs en de A f
deling der Weg- en W aterbouwkunde van
de Technische Hogeschool Delft.
In het bestuur hebben zitting: Voor het
Kon. Inst. van Ingenieurs: ir. H. T. den
Breejen, ir. H. C. Frijlink, ir. P. H. van
H ellemond; V oor de Technische H oge
school D elft: prof ir. L. van Bendegom,
prof. ir. J. L. Klein, prof. ir. P. A. van der
Velde.
Deze stichting in oprichting heeft als eer
ste cursus in zijn program m a opgenomen
een cursus Baggerwerken in kustwateren
en zeearmen. D e cursus duurt 5 dagen en
zal in D elft w orden gehouden van 27-31
mei 1968.
Prospectus en eventuele inlichtingen kun
nen w orden verkregen bij: ir. J. L. N . Span
genberg, G ebouw voor Weg- en Water
bouwkunde, Oostplantsoen 25, D elft, tel.:
01730-33222, tst. 5468.

Internationale mijtieiiveegosJeratie op
Noordzee
In mei a.s. zal er een mijnenbestrijdingsoperatie worden uitgevoerd w aaraan Bel
gische, Britse, Franse, N oorse en N eder
landse mijnenbestrijdingsschepen zullen deel
nemen.
Het doel van deze operatie is het m aken
van veiligere en betere scheepvaartroutes
benoorden de N ederlandse W addeneilanden.
V an 5 tot 16 februari a.s. zal er een
voorafgaande inspectie van zich onder wa
ter bevindende obstakels plaatsvinden, dat
zal worden uitgevoerd door 2 Britse mij
nenjagers en 2 N ederlandse duikvaartuigen,
teneinde het gebied gereed te m aken voor
het mijnenvegen.
D e vier betrokken schepen zijn H.M .S.
Bronington, H.M .S. Iveston, H r. Ms.
Woerden en H r. Ms. Rhenen.
De schepen zullen opereren vanuit de marinebasis Den H elder en staan onder ope
rationeel bevel van de com m andant Zee
macht in Nederland.
De wereldscheepsbouw
Nederlands aandeel gedaald
Japan’s leidende positie verstevigd
Eind december 1967 w aren blijkens het
kwartaaloverzicht van Lloyd’s Register of
Shipping in de wereld — uitgezonderd
de Volksrepubliek China en R usland —
1775 koopvaardijschepen van 100 b rt en
meer in aanbouw m et totaal 13.359.130 brt;
dat is 107 schepen en 36.655 b rt m inder
dan drie m aanden tevoren. M aar de wereldorderportefeuille is toegenom en m et
800.733 brt to t het nieuwe record-totaal
van 40.351.369 brt.
H et Nederlandse aandeel in de op stapel
staande tonnage is gedaald m et 23.887 brt
tot 83 schepen m et 358.901 b rt of van
2,86 pet eind september tot 2,69 pet eind
december; de N ederlandse orderportefeuille
is eveneens ingekrompen m et 23.154 b rt tot
1.105.928 brt, waarmee ons land de tiende
plaats op de wereldranglijst inneemt.
Japan heeft zijn leidende positie verste
vigd. De in aanbouw zijnde tonnage is ge
stegen met 521.875 brt to t 4.762.036 brt
of 35,65 pet (31,65 pet vorige kwartaal)
van het wereldtotaal en de Japanse order
portefeuille is gegroeid m et 196.737 brt
tot 17.164.513 brt.
D e grootste groei van de orderportefeuil
le vindt men bij Italië (+ 4 9 1 .8 0 3 brt) en
Frankrijk ( + 265.384 brt); de grootste da
ling bij Zweden (— 327.584 brt).
Van de voornaam ste scheepstypen zijn
in aanbouw 5.133.934 brt aan tankschepen,
4.287.144 brt aan bulkcarriers, 2.544.005
brt aan stukgoedschepen en 416.116 brt
aan visserijschepen. D e tankschepen m aken
38,4 pet, de bulkcarriers 32,1 pet en de
stukgoedschepen 19,0 pet uit van de totale
in aanbouw zijnde tonnage.
H iervan zijn in N ederland in aanbouw 12
tankschepen m et 233.099 brt, 9 stukgoed
schepen met 71.709 brt, 18 visserijschepen
met 11.597 b rt en 44 andere scheepstypen
(geen bulkcarriers) met 42.496 brt.
Voor N ederlandse rekening zijn in het
buitenland in aanbouw 1 schip van 7000
brt in Gr. Brittannië, 1 van 20.500 b rt in
West-Duitsland, 1 van 700 b rt in Italië,
4 met 138.900 b rt in Japan en 1 van 350
brt in Noorwegen; daarbij is 1 tankschip
van 105.000 b rt in Japan.

TIJDSCH RIFTENREVUE
Uittreksels van enige belangrijke artikelen uit buitenlandse tijdschriften, zoals deze worden verw erkt in d e
kaartzendingen, welke het N ationaal Technisch Instituut voor Scheepvaart en L uchtvaart m aandelijks a a n de
daarop geabonneerden doet toekomen. De aanwinsten der bibliotheek op nautisch, resp. technisch gebied w o r
den, eveneens op kaarten vermeld, aan bovengenoemde abonnees toegezonden. N iet-abonnees kunnen zich afzonder
lijk op deze aanwinstenlijsten abonneren. Inlichtingen worden gaarne verstrekt door de directie van h et In s ti
tuut, Burg. s’Jacobplein 10, R otterdam (tel. 13 20 40).
„High yield ship steels”, E. E. Clark.
A llereerst behandelt m en de ontwikkeling in de materialensamenstelling van scheepsstaalplaten gedurende de periode 1945 to t 1960.
M en legt de nadruk op het voortdurende samenspel tussen technisch
wenselijke eigenschappen en commercieel acceptabele kosten.
In h et laatste deel van dit artikel wordt aandacht besteed aan het
gebruik van staal met een hoge treksterkte. M en bespreekt twee toepassingsvoorbeelden, een 68.000 tons bulkcarrier en een 170.000 tons
tankschip. A an de hand van deze voorbeelden toont men de specificatieverschillen aan tussen Lloyd’s Register en norske Veritas. D e in
dit artikel behandelde m aterie is ontleend aan een ontwerpstudie van
de B.S.R.A. D e gegarandeerde eigenschappen van bepaalde hoog
waardige staalsoorten werden in tabellen samengevat.
(Transactions o f N orth East Coast Institution o f Engineers and
Shipbuilders, juli 1967, blz. 137-148, D. 28-D. 33, 12 fig., 11 tab.,
9 lit.)

„Trends in Norwegian purse-seining methods”.
Bijzonder gunstige resultaten w orden beschreven v a n m odernisering
van een aantal nieuwe en verbouwde N oorse vaartuigen voor h e t
uitoefenen van de snurrevaart-visserij. D e voornaam ste vernieuw ingen
bestaan uit vis-opsporingsapparatuur d.m.v. een echolood, vispom pen,
toepassing van nylonnetten, het gebruik van een „pow er-block”, h e t
installeren van dwarsschroeven in voor- en achterschip (75-150 pk) en
een Flume stabilisatie-systeem. Beide laatstgenoem de toepassingen
voorkomen resp. het verw ard raken in het n et en h e t gem akkelijk
binnenboord halen van de vangst. H et betreft h ier schepen van 90-175
voet lengte. E en korte beschrijving w ordt gegeven v a n alle genoemde
nieuwe snufjes. V erm eld wordt, dat door de m odernisering de vangsten
van 2000— 3000 ton m et een bem anning van 20 koppen is opgevoerd
tot 12.000— 15.000 ton per jaar m et 10— 12 bem anningsleden.
(The M otor Ship, sept. 1967, blz. 33-34, 1 profieltekening.)

„Installation practice for prestressed concrete piling”, Shu-t’ien Li.
Algemene principiële en praktische richtlijnen worden gegeven over
vraagstukken waarvan in het algemeen weinig in de literatuur is te
vinden en die betrekking hebben op ontwerp, fabricage en montage
van heipalen u it voorgespannen beton ten behoeve van haveninstalla
ties. E en uitleg w ordt gegeven over de principes van h e t spanningsgolfverschijnsel in een heipaal. Zij vormen de ondergrond voor een aantal
in dit artikel vermelde adviezen. Enkele daarvan zijn algemeen gericht
op het reduceren van de aanwezige spanningen in de paal, terwijl de
m axim ale spanning daarbij dan alleen in de kop mag optreden. Andere
adviezen zijn bedoeld om als leidraad te dienen voor een veilige
praktijk of als waarschuwing voor een grenstoestand waarboven trekspanningen kunnen ontstaan indien geen passende maatregelen worden
getroffen.
(The D oek and Harbour Authority, aug. 1967, blz. 102-108, 1 fig.,
4 tab., 33 lit.)

„Some Aspects of the Research into Propeller Induced Vibrations”,
R. Wereldsma
Een overzicht w ordt gegeven van de verschillende soorten excita
ties veroorzaakt door schroef en machine. E xperim entele resultaten
van de excitatiekrachten w orden besproken en vergeleken m et theo
retisch geanalyseerde w aarden. E en meer bevredigende accurate theo
retische benadering voor de berekening van deze excitatiekrachten
w ordt ontwikkeld. D e excitatie van de schroef op de as k a n gesplitst
worden in een axiaal en een lateraal deel. M en gaat d iep er in op de
theoretisch of experimenteel bepaalde axiale excitaties (stuw druk en
koppel) en gebruikt deze als een basis voor de voorspelling van de
juiste stuwdruk en koppel-fluctuaties en trillingsbew egingen. Proble
men rn.b.t. de instrum entatie voor het meten v a n de d o o r de schroef
geïnduceerde trillingen in de scheepsromp w orden besproken. D e
analyse van de laterale trillingen van de schroefas m oest m et de tril
lingen in de rom p w orden gecombineerd. W isselw erkingen w orden
in een diagram aangegeven. Tenslotte worden de nog bestaande b e 
perkingen van deze analyse genoemd en wordt een overzicht gegeven
van het toekomstige onderzoekingswerk teneinde to t een betrouw 
bare voorspellingstechniek in ontwerpstadium te kom en m.b.t. de
scheeps- en astrillingen.
(N.S.M .B. Publ. no. 278, blz. 1-19, 29 fig., 4 tab., 29 lit.).

„Heat transfer and pressure drop of flue gases in cross flow over
finned tubes”, H. N. Sharan.
M en bespreekt de resultaten van experimenten die uitgevoerd zijn
om de convectieve warmteoverdracht en drukverlieseigenschappen te
bepalen van warmtewisselaars waarin pijpen voorzien van langsvinnen
zijn geplaatst. D e invloed van het getal van Reynold en van de pijp
steek in dwars- en langsrichting werd vastgesteld voor de rookgassen
in kruisstroom, evenals de invloed van de vinhoogte. Gegevens
benodigd voor een nauwkeurige berekening van gevinde pijpenbundels,
welke to t dusverre niet ter beschikking stonden, worden uitgewerkt
in de vorm van diagrammen en vergelijkingen; deze kunnen van nut
zijn voor het ontwerpen van uit vinpijpen bestaande verwarmende
oppervlakken in ketels. D e invloed van vervuiling op warm teover
dracht en drukverlies werd bepaald door middel van langdurige
proeven; de resultaten w orden bekendgemaakt.
(Sulzer Technical Review - Research No. 1966 - blz. 10-21, 14 fig.,
2 tab.)
„The design of a hinged tanker”, J. W. Boylston en W. A. Wood.
M en beschrijft in grote lijnen de gedachte achter het besluit dieper
in te gaan op het ontwerp van een tanker geschikt voor h et Suezkanaal. Om het schip ondanks de beperkingen vanwege het kanaal
toch zo groot mogelijk te maken, werd dit ontworpen met een schar
nierende romp. Hierdoor is een vergroting van de afmetingen mogelijk
terwijl kosten en gewicht van de scheepsconstructie kunnen worden
verlaagd. Analysering van de golfwerking laat zien dat horizontale
buigende m om enten dominerend zijn voor de vaststelling van de
profiel-afm etingen. H et ontwerpen van een geschikte scharnierconstructie w ordt besproken en een betrekkelijk eenvoudige oplossing
w ordt voorgesteld. Modelproeven hebben aangetoond dat de weerstandstoenam e als gevolg van de scharnierconfiguratie slechts 5 a 6 %
bedraagt. Verdere ontwerpverfijningen zouden deze geringe toenam e
zelfs nog iets kunnen reduceren. Proeven in golfcondities wijzen uit
dat de bewegingen van scharnierende schepen groter zullen zijn dan
van overeenkomstige niet-scharnierende schepen.
(M arine Technology, juli 1967, blz. 219-231, 22 fig., 4 tab., 38 lit.)

„Fifteen Years Development of High-power Epicyclic Gears”,
T. P. Jones
De laatste 15 jaar heeft men grote vorderingen gem aakt in de
ontwikkeling van epicycloïde tandw iel-overbrengingen vo o r grotere
vermogens. In hoofdzaak heeft deze ontwikkeling geleid to t de aan 
wending van deze overbrengingen voor zeer grote verm ogens en
daarin voor zowel snelheidsverminderende als snelheidsvergrotende
omstandigheden. Ook w orden ze steeds meer toegepast in gevallen
van lage snelheid en groot koppel. Twee belangrijke ontw ikkelingen
worden vrij uitvoerig behandeld.
1. adoptie van dubbele overbrengingen in scheepsinstallaties m et
vermogens to t 30.000 apk en van individuele epicycloïde over
brengingen voor vermogens to t 15.000 pk.
2. toepassing in gevallen van variabele verhoudingen m e t trappenloze veranderingen binnen voorgeschreven grenzen.
(Trans. act. of Inst. M ar. Engrs. Vol. 79 N o . 8 (aug. 1967), blz.
273-303, 29 fig., 4 tab., 11 lit.).
„Die Entwicklung einer Typenreihe Elektrische Schiffswippkrane”,
A. Schwarz en Pieker
N a een inleidende beschouwing over de voordelen v a n scheepswipkranen wordt een overzicht gegeven van de huidige typen kranen.
Zich baserend op een aantal voorw aarden en p aram eters wordt in
dit artikel verder aandacht besteed aan de ontw ikkeling van een
nieuw type wipkraan. V oor dit nieuwe ontw erp w o rd t gebruik ge
m aakt van de com putertechniek.
(Schiffbautechnik, Jrg. 17, No. 2 (febr. 1967), blz. 96-98, 2 fig.
2 tab.).
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Verdien 60 gulden
Nog nooit was het zo aantrekkelijk om een haakse slijp
machine van wereldklasse te kopen. De beroem de B lack
& Decker haakse slijpmachines ANS of SMEA plus een
complete, prachtige karweikist (met 2 Norton afbraamschijven, vetspuit en sleutel) - alles samen voor de nor
male slijpmachineprijs!
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Alles bij elkaar in één solide, handige kist van plaat
staal, blauw hamerslag gemoffeld. Slijpm achine in kist
verankerbaar. Volop ruimte voor klein gereedschap,
slijpschijven etc. Makkelijk mee te nemen.
Koop nu kwaliteitsgereedschap en verdien tegelijk ƒ 60,Grijp die kans. Tijdelijk uniek aanbod.
T e c h n is c h e a e a e v e n s
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Diam. slijpschijf
T o e re n ta l o n b e l.
O p g e n o m e n verm
N e tto g e w ic h t

mm
tpm
W att
kg

230
6000
1600
6,65

m odel SM EA

type C

ty p e B

ty p e C

180
8000
1600
6,65

230
6000
2250
7,75

180
8000
2250
7,75

Model ANS 2 PK motor. Model SMEA 3 PK motor
Vraag uitvoerige inlichtingen over deze haakse slijp
machines aan uw handelaar of aan Black & Decker,
Vasteland 18-26, Rotterdam.

Black&Decker

W e r e ld s g r ó ó t s t e f a b r ie k

van elektrisch gereedschap

Waarom een Welca
Cfk lasinstallatie?
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om de kwaliteit
om de veiligheid
om de bedrijfszekerheid
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Storingvrij
m o e t e r C 0 2 gelast kunnen w orden.
Dan w int u w erkelijk tijd.
D aarom m oet u o v e r een degelijk
apparaat, draad van konstante
kw aliteit en service kunnen beschikken.
W eica biedt u dat.
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