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Stelt u  eens aan een aantal willekeurige 
N ederlanders de vraag: „V indt u, dat wij 
in N ederland de scheepsbouw moeten 
blijven beoefenen?” H et eerste antwoord 
zal zeker zijn: „Ja natuurlijk” . N a even 
nadenken zal daar misschien —  de ge
m iddelde N ederlander is immers een be
hoedzaam  mens —  aan worden toege
voegd: „het moet vanzelfsprekend ver
antwoord blijven” . Een feit is het in 
ieder geval, dat de scheepsbouw sterk 
leeft bij het Nederlandse volk, sterk 
appelleert, in de goede zin van dat 
woord, aan de nationale gevoelens.

Zoals u  weet, heeft m et de zojuist ge
noemde vraag een commissie zich in de 
laatste m aanden van 1965 en in de eerste 
m aanden van 1966 beziggehouden. U 
weet misschien ook, dat ik  het voorrecht 
heb gehad als voorzitter van deze com
missie te  mogen fungeren. Als ik in dit 
verband spreek van voorrecht dan is dat 
beslist geen retoriek. Ik  denk werkelijk 
m et bijzonder veel plezier terug aan het 
werk van en in die commissie. Hierin 
heeft een aantal m ensen u it zeer uiteenlo
pende milieus, van de overheid, van de 
werkondernemingen, van de vakbeweging 
met grote toewijding en overgave samen
gewerkt. Zij hebben hun  kennis en in
zicht ingebracht om  te kom en to t een 
goede doorlichting van een belangrijke 
bedrijfstak. H ierdoor is deze commissie 
geworden tot een voortreffelijk voor
beeld van een goede samenwerking tus
sen overheid en bedrijfsleven in de ware 
en beste zin van dat woord.

Deze commissie heeft zich ook bezig
gehouden m et die vraag „m oet Nederland 
de scheepsbouw blijven beoefenen”? al 
was haar taakstelling natuurlijk wel enigs
zins anders, veel fraaier geformuleerd. En 
het antwoord waartoe de Commissie 
N ederlandse Scheepsbouw is gekomen 
herinnert u zich natuurlijk ook: Ja, wij

m oeten in Nederland doorgaan m et de 
scheepsbouw. Bij die commissie was er 
echter geen sprake m eer van slechts een 
spontane, min of m eer impulsieve reactie, 
gebaseerd op sentimentsoverwegingen. De 
Commissie Nederlandse Scheepsbouw is 
to t deze conclusie gekomen op grond 
van een zeer degelijke studie.

D e overwegingen waren —  en zijn nog 
—  bijzonder interessant. D e scheepsbouw 
is van belang voor ons land als n iet te 
onderschatten bron van werkgelegenheid. 
Voorts is gesteld, dat de scheepsbouw 
voor Nederland van betekenis is als bij
drage to t een goede imagevorming als 
echt industrieland. De scheepsbouw is 
nam elijk een van de weinige takken van 
zware industrie, waarin ons land zich in
ternationale faam heeft weten te verwer
ven. Ik  zou daarop ook thans nog eens 
m et nadruk willen wijzen. Daarnaast 
heeft de commissie er op gewezen, dat de 
scheepsbouw —  nieuwbouw m aar vooral 
reparatie —  een integrerend en onmis
baar onderdeel vormen van wat tegen
woordig onder haven w ordt verstaan.

De commissie constateerde dus dat de 
Nederlandse scheepsbouw, die direct en 
indirect werk verschaft aan ongeveer
90.000 mensen en die ongeveer 3 %  van 
de Nederlandse uitvoer en 2%  % van 
het nationale inkomen voor zijn reke
ning neemt, van nationale betekenis moet 
w orden geacht. M aar de commissie heeft 
óók in alle openheid en openhartigheid 
gesteld, dat er wel het een en ander 
m oest gebeuren om ervoor te. zorgen, dat 
N ederland zich als scheepsbouwland zal 
kunnen handhaven. D at kon geen ver
wondering baren: de ongunstige gang 
van zaken bij de Nederlandse scheeps
bouw, to t uiting kom end in steeds klei
nere orderportefeuilles, was immers de 
directe aanleiding geweest voor het in
gestelde onderzoek. Nederland, eenmaal

één van de belangrijkste scheepsbouw- 
landen ter wereld, was teruggevallen tot 
een zeer bescheiden plaats op de wereld- 
scheepsbouwranglijst.

De Commissie N ederlandse Scheeps
bouw heeft gepoogd de oorzaken daar
van op te sporen. Zij vond er een aantal. 
Als de belangrijkste daarvan zou ik wil
len noemen de steun, die de buitenlandse 
werven bijna overal krijgen van de n a
tionale overheden, het in  N ederland be
staande tekort aan arbeidskrachten en 
een achterblijven van de arbeidsproduc
tiviteit vergeleken bij buitenlandse w er
ven. Dit laatste was ten dele een gevolg 
van het tekort aan arbeidskrachten, ten 
dele ook van een niet tijdige overschake
ling op modernere produktiem ethoden.

Het komt er dus op neer, dat als 
oorzaken van de achteruitgang van de 
Nederlandse scheepsbouwindustrie van 
de werven uit geredeneerd ten  dele ex
terne en ten dele interne factoren wer
den gevonden. Een dergelijke inventari
sering van de moeilijkheden is bijzonder 
belangrijk. Wil m en een m oeilijkheid be
strijden of ondervangen, dan m oet men 
haar eerst goed kennen. D aarom  is het van 
zo grote betekenis geweest, dat een aantal 
leden van de commissie de belangrijkste 
scheepsbouwlanden hebben bezocht. T ij
dens die reizen, w aarvan vooral de be
zoeken aan Japan en Zw eden waardevol 
zijn geweest, kon goed w orden waargeno
men, welke mogelijkheden er zijn en 
waar het in Nederland aan schort.

De bevindingen waren gelijktijdig ont
hullend en bemoedigend. Z e  w aren ont
hullend, omdat wel heel duidelijk bleek, 
dat de Nederlandse scheepsbouw qua o r
ganisatie en aanpak een heel eind achter 
was geraakt. Waarbij tevens kon worden 
vastgesteld, dat de sterke positie van de 
Japanse scheepsbouw beslist n iet alleen 
of zelfs m aar in de eerste plaats een



kwestie van lage lonen is, zoals al te 
.gemakkelijk werd —  en misschien door 
sommigen ook nu nog w ordt —  aange
nomen. Trouwens, Zweden is zeker niet 
een lage lonen-land en ook dit land had 
ons in de scheepsbouw aanzienlijk over
vleugeld. De bevindingen waren als ge
zegd echter ook bemoedigend. Want men 
ontmoette vrijwel niets waarvan moest 
worden gezegd, dat het voor Nederland 
onbereikbaar of onmogelijk is.

Dat was natuurlijk uitermate belangrijk. 
Want dit betekende, dat de zwakheden van 
de Nederlandse scheepsbouw werden on
derkend, maar tevens dat m en ook reeds 
een vrij duidelijk beeld had gekregen van 
wat moet worden gedaan om de Neder
landse scheepsbouw in een betere posi
tie te brengen. Om in medische termen 
te spreken, de diagnose was gesteld en 
men had ook een algemeen beeld van de 
geneesmethoden. Het kwam nu aan op 
een consult om de meest doelmatige ge
neesmethode te vinden.

In de weinige tijd, die mij is toege
meten of beter gezegd, die ik van u in 
damesgezelschap en dan nog wel op een 
zaterdagavond durf te vragen, kan ik 
hier natuurlijk niet uitvoerig op ingaan, 
maar ik wil toch in korte trekken enkele 
hoofdpunten aantippen. En dan wil ik 
beginnen met de factor arbeid. Terecht 
wordt immers tegenwoordig de mens in 
het produktieproces centraal gesteld.

Geconstateerd moest worden, dat de ar- 
beidsproduktiviteit bij de Nederlandse 
scheepsbouw veel te wensen overliet. Dat 
is een beetje een gevolg van mentaliteit, 
al kan ik mij voorstellen, dat dat een auto
nome factor is. Het was natuurlijk, zoals 
reeds gezegd, een gevolg van de algemene 
schaarste op de arbeidsmarkt. Het was 
verder een gevolg van een niet doelmatige 
organisatie van het werk. E n  er zijn be
langrijke aanbevelingen gedaan om in 
dit alles verbetering te brengen. Een van 
de belangrijkste daarvan was de aanbeve
ling om een studie- en werkcentrum voor 
de sociale problematiek in het leven te 
roepen.

Aan deze aanbeveling is inmiddels ge
volg gegeven, zoals meer in het rapport 
van de commissie gegeven adviezen zijn 
opgevolgd. Ook bijvoorbeeld het advies 
om een College voor de Scheepsbouw 
in het leven te roepen. Dat is zo belang
rijk en verheugend geweest: er was een 
follow up. Dit rapport is nu eens niet de 
weg van zovele soortgelijke rapporten ge
gaan, de weg naar een plaats ergens on
derin grote bureauladen. O h zeker, er 
staat een hele hoop in het rapport, waar 
we helaas nog niet aan toe zijn. Maar 
er wordt aan gewerkt en er wordt duide
lijk ook aan de hand van het rapport 
gewerkt.

Toen ik mij bezon op wat ik vandaag 
in uw midden zou zeggen, heb ik er het 
rapport nog eens op nageslagen. Dat is, 
moet ik u bekennen, ook voor mijzelf 
leerzaam geweest. Een jaar van intensief

werken in en met die Commissie Neder
landse Scheepsbouw heeft natuurlijk tot 
gevolg gehad, dat ik mij sterk betrokken 
ben gaan gevoelen bij de Nederlandse 
scheepsbouw. En dan word je, toch nog 
buitenstaander zijnde, wel eens een beetje 
ongeduldig. Vooral als je, zoals bij mij 
het geval is, nog op een heel andere 
manier bij de scheepsbouw betrokken 
bent. In mijn huidige functie heb ik im
mers veel met de scheepvaart uitstaande. 
En dan zie ik en beleef ik van nabij hoe 
de veranderingen zich daar steeds snel
ler voltrekken. Hoe het groter worden 
van de tankschepen onverminderd door
gaat, hoe nieuwe vervoertechnieken als 
roll on/roll off en containervervoer in 
een snelle opmars zijn, hoe het gebruik 
van gespecialiseerde schepen blijft toene
men. En dan zijn er, ik wil u dat niet 
verhelen, wel eens momenten, dat ik mij 
afvraag, of de noodzakelijke veranderin
gen in de Nederlandse scheepsbouw zich 
wel snel genoeg voltrekken om de aan
sluiting bij deze ontwikkeling te behou
den of misschien moeten wij zelfs wel 
zeggen te herkrijgen. M aar als ik dan 
zie wat er sinds de verschijning van het 
rapport van de Commissie Nederlandse 
Scheepsbouw in september 1966 reeds 
is gebeurd, als ik zie, dat toch inderdaad 
dat sociale werk- en studiecentrum is ge
vormd en dat ook overigens alom veel 
aandacht is geschonken aan de adviezen 
op het gebied van de arbeid en arbeids- 
produktiviteit, ook wat betreft vorming, 
scholing en bijscholing, als ik zie, dat 
inderdaad ook als gezegd dat College 
voor de Scheepsbouw tot stand is ge
komen, dat voorts een Stichting Neder
landse Scheepsbouw is opgericht, en dat 
ook overigens de weerslag van het rap
port in verscheidene opzichten merkbaar 
is —  men denke slechts aan de vorming 
van grotere eenheden —  dan besef ik, dat 
ik misschien wat al te ongeduldig ben 
als ik vind, dat wij met de Nederlandse 
scheepsbouw nog lang niet zijn waar we 
moeten komen. W at ik intussen, zo moet 
ik hieraan toevoegen, inderdaad vind.

Inmiddels is de wereldscheepsbouw in 
wat betere doen geraakt. De wereld is 
voor de tweede maal in korte tijd ge
confronteerd met een „Suezcrisis” met 
een buiten gebruik stellen van het Suez- 
kanaal en dat betekende net als de eerste 
keer een enorme impuls voor de scheeps
bouw. Of deze ontwikkeling helemaal ge
zond is, is een andere zaak. Vastge
steld kan worden, dat er een stroom van 
orders voor grote tankers loskwam en 
dat Nederland daarvan enige graantjes 
meepikte. Naar mijn mening is dit voor
al van betekenis omdat er uit blijkt, dat 
wij mee kunnen komen, dat wij qua 
acquisitie, qua technisch kunnen en qua 
prijs althans redelijk in de m arkt liggen. 
In dit verband vind ik het zeer belang
rijk, dat de bescheiden opleving bij de 
Nederlandse scheepsbouw niet beperkt 
is gebleven tot de bouw van zeer grote 
tankers. Ook in enige andere sectoren

heeft de Nederlandse scheepsbouw wat 
orders weten te veroveren.

M aar nu moeten w e wel oppassen. N u 
moeten wij vooral n ie t denken, dat we 
er al zijn, dat de ergste moeilijkheden al 
wel zijn overwonnen. Deze algemene op
leving in de wereldscheepsbouw is 
voor Nederland op een  bijzonder geluk
kig ogenblik gekomen, namelijk precies 
op het moment, dat h e t water ons bijna 
tot aan de lippen was gestegen. D aardoor 
hebben wij een adem pauze gekregen en 
nu is het zaak die vooral zeer goed te  
gebruiken.

W ant de zw akheden en onvolkomen
heden die oorzaak w aren, dat N ederland 
vrijwel geheel van de scheepsbouwm arkt 
werd verdrongen, zijn  allerminst volle
dig overwonnen. E r m oet nog heel veel 
gebeuren op het gebied van het m arkt
onderzoek en de technische research, ra 
tionalisering, en m echanisering, stroom 
lijning van de produktie en structuurver
andering.

Dit brengt mij op h e t belangrijke punt 
van de concentratie. E e n  belangrijk punt, 
m aar ook een moeilijk punt. Onder m eer 
om dat hierbij zoveel sentimentsoverwe- 
gingen een rol spelen. Zeker in een land 
als Nederland. De N ederlander heeft een 
neiging to t individualisme. D at is, zo wil 
ik hier onmiddellijk a a n  toevoegen, hele
m aal geen ondeugd, evenm in als de grote 
betekenis, die wordt toegekend aan het 
„baas in eigen huis z ijn ” . M aar het leidt 
wel eens tot verkeerde interpretaties.

D at merken we sterk  ten aanzien van 
het concentratieverschijnsel, dat zich 
alom doet gevoelen, w aarlijk niet alleen 
in de scheepsbouw. F usie  en samenwer
king zijn in veler ogen belaste woorden en 
begrippen, die w orden geassocieerd m et 
de bijgedachte, dat o p  zijn minst geno
m en één van de daarbij betrokken partij
en in moeilijkheden m oet zijn geraakt. 
Het gevolg is, dat er nog altijd iets on
eervols i'n wordt gezien. Anders geef je  
immers je vrijheid en zelfstandigheid niet 
prijs!

Heel langzaam begin t m en thans in  
Nederland in te zien, dat fusies en an
dere vormen van concentratie zeer goed 
mogelijk zijn zonder „b ittere  noodzaak” . 
Eenvoudig om beter en doelmatiger te  
kunnen werken. M en heeft toch wel be
grepen, dat de fusies van de grote ban 
ken niets uitstaande hebben gehad m et 
een eventueel zwak staan van één der 
partners en dat bijvoorbeeld zowel Ko
ninklijke Zout als K etjen  kerngezond wa
ren op het moment, d a t zij samengingen.

De concentratie in  de scheepsbouw 
voltrekt zich weliswaar niet geheel iin 
overeenstemming m et d it model, —  ik wil 
u wel toevertrouwen, dat ik ook nooit 
verwacht heb dat het precies zo zou ge
beuren als neergeschreven werd —  m aar 
toch kan worden vastgesteld, dat er iets 
in beweging is gekom en, mede onder in 
vloed van het genoemde rapport, onder 
meer door de kataliserende werking van 
het College voor de Scheepsbouw. E r



hebben, zich reeds verscheidene vormen 
van samenwerking gemanifesteerd bij de 
Nederlandse scheepsbouw, variërend van 
het gezamenlijk bedrijven van enkele ac
tiviteiten tot algehele fusies. Dat proces 
was reeds gaande vóór de Commissie Ne
derlandse Scheepsbouw aan het werk 
ging, maar het is ongetwijfeld door het 
rapport van deze commissie gestimu
leerd en gekanaliseerd. Verheugend is 
daarbij vooral dat de concentratie in alle 
geledingen van de Nederlandse scheeps
bouw m erkbaar is. Bij de grote werven, 
bij de middelgrote werven en ook reeds 
bij de kleinere werven.

Wij zijn dus duidelijk op de goede 
weg. Reeds heel wat van hetgeen in het 
rapport van de commissie is aanbevolen 
vinden wij op het ogenblik in  de prak
tijk terug. Ook het in dit rapport gesug
gereerde streven naar een grote reparatie- 
werf bv. in Europoort, ook het streven 
naar een bewust public-relationbeleid.

E n  ook de steun van de overheid, in 
het bijzonder wat de kredietfinanciering 
betreft. D at brengt mij op een van de 
hoopvolste aspecten van de jongste 
ontwikkeling. In het commissierapport 
zijn zowel aanbevelingen gedaan voor 
door het bedrijfsleven als voor door 
de overheid te nemen maatregelen. Ik

wil u wel bekennen, dat ik mij wel eens 
zorgen heb gemaakt, dat men op elkaar 
zou gaan wachten. Dat de werven zouden 
zeggen: „Wij willen wel wat doen, maar 
dan moet eerst de overheid over de brug 
komen” . E n dat de overheid zou redene
ren: „Wij willen de scheepsbouw wel 
helpen, m aar dan moeten de werven eerst 
de hand in eigen boezem steken” .

Zo is het gelukkig niet gegaan. Over
heid en bedrijfsleven hebben ieder in 
eigen sector positief gereageerd. Zo moet 
het, zo hoort het. Dat is samenwerking 
tussen overheid en bedrijfsleven in de 
goede zin van het woord. En als wij op 
deze weg voortgaan —  waarbij we ons 
wel moeten realiseren, dat dat nog een 
lange weg is en dat er nog veel moet 
gebeuren —  dan ben ik ervan overtuigd, 
dat de Nederlandse scheepsbouw —  on
danks een moeilijke buyersmarket —  
zich op een behoorlijk peil zal kunnen 
handhaven. Want ik herhaal wat ik  al 
wel eerder heb gezegd. Bij mijn be
zoeken aan talloze werven in vele lan
den ter wereld heb ik nergens toverij ont
moet! W at zij daar kunnen, kunnen wij 
ook. Wij hebben het potentieel, het tech
nisch kunnen, de traditie en reputatie, het 
commerciële kunnen ook en de voor de 
scheepsbouw gunstige geografische lig

ging niet te vergeten. En wat heel be
langrijk is, wij weten ook hoe wij het 
moeten aanpakken. E r is reeds duidelijk 
een terugkeer van vertrouwen waar
neembaar, alsmede een. fris elan. Als wij 
dit nu maar vasthouden —  vooral in dit 
milieu wil ik dit gaarne met nadruk zeg
gen —  als wij maar niet te gauw denken, 
dat wij er al zijn en dat wij ons eigen
lijk voor niets zorgen hebben gemaakt, 
dan zal de scheepsbouw stellig zijn nut
tige bijdragen tot de werkgelegenheid en 
de welvaart van dit land kunnen blijven 
leveren. Dat moet voor u, neem ik aan, 
een extra stimulans zijn naast de vreugde 
in het creatieve karakter van het werk 
van de scheepsbouwer, het werk van de 
scheepsbouwer, dat door de eeuwen heen 
zozeer tot de fantasie van heel de be
volking van Nederland gesproken heeft.

En ik zou willen eindigen met de 
woorden van een Nederlandse dichter, 
woorden, waarmede ik in mijn mooie 
scheepsbouwtijd eens een toespraak geëin
digd heb:

„de mokerslag in de Nederlandse 
scheepsbouw is de hartslag van het N e
derlandse volk. En wat blijft er over 
als er geen hartslag meer is?”

Ik dank u voor uw aandacht.

VESTIGING VAN OWATONNA TOOL  

COMPANY TE AMSTERDAM

Door O.T.C. uit Minneapolis is met de firma Titasco N.V. te 
Amsterdam, een overeenkomst gesloten waarbij Titasco de 
distributie van de Owatonna-produkten in de 13 landen van 
het vrije Europa zal verzorgen.

Door de grote verscheidenheid van door hen gemaakte arti
kelen is het bijna voor geen enkele vertegenwoordigende firma 
mogelijk van. alles in voorraad te hebben. Voor een eerste aan
loop is door O.T.C. geen halve maatregel genomen, getuige de 
8 x 8 x 20 voet container (zie afbeelding), welke 12 ton gereed
schappen, bijna 1.000 verschillende soorten bevattend, verzegeld 
van huis tot huis zal gaan. Hierdoor worden diverse doelen in één 
klap bereikt, nl. snellere mogelijkheid van levering aan cliëntèle, 
geen dure exportverpakking nodig, schade en /o f vermissing wor
den vermeden.



ONTWIKKELINGEN OP HET GEBIED VAN OPSLAAN

V A N  ELEKTRISCHE ENERGIE

door 

M. BARAK
M.Sc. (N .Z.), D.Phil. (Oxon), F.R.I.C.

M et de grote industriële ontwikkeling van de afgelopen 25 
jaar is de vraag naar compacte elektrische energiebronnen voort
durend toegenomen. D aar waar lage stroomsterkten nodig zijn 
kunnen droge batterijen gebruikt worden, maar voor grotere 
stroomsterkten of daar waar een hoge mate van omkeerbaarheid 
vereist is, kunnen secundaire elementen eigenlijk alleen voldoen 
aan de groeiende vraag.

Hoewel pogingen zijn gedaan om andere elektrodesystemen 
te ontwikkelen, voorzien lood/zwavelzuur en nikkel/cadmium 
(of ijzer) batterijen nog steeds voor het overgrote deel in de 
behoefte en van deze twee wordt de lood/zwavelzuurbatterij 
verreweg het meest gebruikt.

N aar m ate de toepassingen meer gespecialiseerd worden, kun
nen de basiseisen afwijken. Enige speciale eigenschappen kunnen 
van overheersend belang worden. Bijvoorbeeld kan voor som
mige toepassingen het grootst mogelijk afgegeven vermogen bij 
een bepaald gewicht of volume de meest belangrijke eigenschap 
zijn, afgezien van prijs of levensduur. Ook kan de levensduur of 
de opslag-levensduur of de geschiktheid om bij zeer lage tem
peraturen te functioneren of de prijs van de grondstoffen be
palend zijn voor de geschiktheid van de batterij in een bepaald 
geval. De kwikoxyde/zink (b.v. Ruben-Mallory type primaire 
batterij) en zilveroxyde/zink batterijen zijn typische voorbeelden 
van systemen die ontwikkeld zijn om tegemoet te komen aan 
gespecialiseerde toepassingen.

H et voortschrijden van de wetenschap heeft echter niet alleen 
het aantal en de specialisatie van de vraag naar compacte energie 
doen toenemen. E r zijn ook nieuwe werktuigen verschaft om. 
oude problemen op te lossen en gedurende de laatste jaren 
zijn een groot aantal methoden to t het produceren van elek
trische energie in de publiciteit gekomen, zoals foto-elektrische 
cellen, of zonnebatterijen, thermo-elektrische systemen, kern
energie batterijen en tenslotte als belangrijkste: brandstofcellen. 
Het enthousiasme waarmee deze ontwikkeling is begroet is ver
heugend. Tegelijkertijd schijnen sommige aanspraken voor prak
tische toepassingen te zijn gebaseerd op laboratoriumtests op 
kleine schaal en blijken daardoor overdreven hoge verwachtingen 
te wekken. Nog veel experimenteel werk zal moeten worden 
verricht alvorens aan de gewekte verwachtingen zal kunnen 
worden voldaan.

Bovendien zullen in vele omstandigheden speciale bedrijfs- 
eisen van toepassing zijn, zoals onmiddellijk starten en stoppen, 
intermitterend gebruik, werking zowel bij lage als bij hoge tem 
peraturen enz. en al deze condities moeten in aanmerking 
worden genomen als de toepassing van brandstofcellen wordt 
overwogen.

Een van de natuurwetten zegt, dat energie niet vernietigd kan 
worden m aar wel omgezet kan worden van de ene vorm in de 
andere. Alle stroombronnen, dus ook batterijen illustreren dit 
principe. Zij kunnen in feite beschouwd worden als energie- 
omzetters die chemische energie, of licht of warmte of radio
actieve energie in elektrische energie veranderen. In het al
gemeen genomen, kunnen ze in twee groepen verdeeld worden. 
In de eerste groep wordt energie afgegeven door een chemische 
reactie. Tot deze groep behoren primaire en secundaire cellen en 
brandstofcellen.

In  de tweede groep wordt de energie geleverd door een 
fysische inwerking, zoals lichtstralen in het geval van zonne
batterijen, warmte bij thermo-koppels en radio-actieve energie 
in de z.g. kernenergiebatterijen.

De energiebronnen van de tweede groep zijn nog ver ver
wijderd van praktische toepassing op grote schaal. Het is echter

wel van belang om na te gaan hoe brandstofcellen in het schema 
van de primaire en secundaire cellen passen.

Zowel in de prim aire als in de secundaire cellen is de che
mische energie „opgeslagen” in de actieve m assa van de posi
tieve en negatieve platen. Deze platen staan in een bak. T o t dit 
punt zijn beide type batterijen werkelijk „opslagbatterijen” , hoe
wel deze term in het algemeen m eer gebruikt w ordt voor secun
daire cellen of accumulatoren. De chemische energie w ordt on
middellijk omgezet wanneer het uitwendig circuit w ordt gesloten 
en de elektrische stroom  zal blijven vloeien, to tdat de chemische 
energie opgebruikt is. Bij secundaire cellen kan de chemische 
energie weer teruggevormd worden door middel van lading, dat 
is door een gelijkstroom door de batterij in om gekeerde richting 
te sturen. Lood/zw avelzuur en nikkel/cadm ium  batterijen kun
nen meerdere honderden m alen geladen en ontladen worden. 
De omkeerbaarheid van energiestroom onderscheidt de secun
daire cellen van de prim aire cellen, laatstgenoemde kunnen niet 
op deze manier wederom geladen worden.

Een brandstofcel verschilt van een primaire of secundaire cel 
doordat de actieve stoffen die chemisch op de elektrode van de 
cel werken om de elektrische stroom in het uitwendig circuit te 
leveren, geheel of gedeeltelijk buiten de cel opgeslagen zijn. 
W anneer deze actieve stoffen verbruikt zijn zal er geen stroom 
meer vloeien en indien m eer energie nodig is, m oet een verse 
aanvoer plaats vinden.

Tot zover de principiële overeenkomsten en verschillen tussen 
batterijen en brandstofcellen. In  het vervolg van dit artikel 
wordt uiteengezet welke eigenschappen de brandstofcel heeft 
t.o.v. andere energiebronnen. De droge batterijen die gebruikt 
worden voor kleine vermogens zullen hierbij niet in aanmerking 
genomen worden.

Opgemerkt zij, dat de fabrikanten van batterijen niet m et de 
armen over elkaar hebben gezeten toen een onderzoek plaatsvond 
naar andere energiebronnen. Belangrijke verbeteringen in het 
afgegeven vermogen en in  de levensduur van de conventionele 
lood/zwavelzuur en alkalische batterijen werden verkregen en 
het is in dit verband van belang eerst een en ander van deze 
vooruitgang te vermelden.

Zo is in het laboratorium  van The Chloride Electrical Storage Co. 
Ltd. reeds lang geleden de research op het gebied van brandstof
cellen begonnen. Zoals later blijkt zijn dezelfde fundam entele 
wetten van de elektro-chemie van toepassing op batterijen en 
brandstofcellen, en daarom  bevinden de fabrikanten met ervaring 
op het gebied van batterijen zich in een gunstige positie bij de 
ontwikkeling van brandstofcellen.

Recente verbeteringen van de conventionele batterijen
De eigenschappen' van de conventionele lood/zw avelzuur en 

nikkel/cadm ium  (of ijzer-) batterijen zijn welbekend. Beide sys
temen hebben hun bruikbaarheid in een groot toepassingsgebied 
bewezen. Af en toe kom t er kritiek naar voren, dat er weinig 
research naar het gedrag van deze systemen is gedaan. Het 
antwoord hierop is echter, dat een grote hoeveelheid fundam en
teel onderzoek verricht is en veel belangrijke verbeteringen ge
realiseerd zijn.

Het past niet in dit artikel om in tabellen op te geven in 
hoeverre het afgegeven vermogen van deze batterijen de laatste 
jaren vergroot is. Hopenlijk is het voldoende om in algemene 
termen te zeggen, dat op allerlei gebied belangrijke voordelen 
verkregen zijn.

Zo geeft een m oderne lood/zwavelzuur batterij zoals ge
bruikt in een auto, 20 % m eer W h per kg dan het overeen



komstige type van 10 jaar geleden en de gemiddelde levensduur 
van een dergelijke batterij welke tegenwoordig veel m eer elek
trische accessoires m oet voeden dan voorheen is aanmerkelijk 
langer. V oor tractiebatterijen zijn eveneens spectaculaire verbe
teringen bereikt door toepassing van een nieuw type weefsel 
voor buisjesplaten. De moderne batterijen voor batterij-elek
trische trucks zijn tenminste 30 % lichter en m inder omvang
rijk voor hetzelfde afgegeven vermogen, dan de batterijen van 
10 jaar geleden. Stationnaire batterijen voor onderstations waar 
ze gebruikt worden voor bediening van hoogspanningschakelaars 
en  noodverlichting, samengesteld uit de m oderne „high 
perform ance” cellen, geven bijna 2Vi maal het vermogen uit 
eenzelfde volume als de vooroorlogse open cellen.

De lichtste vliegtuigbatterij geeft ten minste 75 % meer Wh 
per kg dan vliegtuigbatterij en van 25 jaar geleden. Deze ver
beteringen zijn verkregen door een beter begrip van de prin
cipes van het gedrag van poreuze elektroden, door het gebruik 
van meer corrosiebestendige legeringen voor de roosters en door 
een nog betere controle bij de vervaardiging van de actieve 
materialen. Bovendien zijn sommige onderdelen eveneens aan
merkelijk verbeterd. Een verbeterde microporeuse separator met 
een grotere duurzaam heid is op grote schaal in gebruik ge
nom en en de mechanische eigenschappen van het materiaal dat 
voor de celbakken gebruikt w ordt is zodanig verbeterd dat een 
besparing op gewicht en volume verkregen kon worden.

Naast deze verbeteringen zijn er batterijen ter beschikking 
gekomen voor gebruik onder speciale omstandigheden. Als il
lustratie hiervan zij vermeld het proces van de z.g. drooggeladen 
batterijen w aardoor het mogelijk is een batterij langdurig zonder 
lading op te slaan en tenminste 75 % van de capaciteit af te 
geven zodra deze gevuld w ordt m et zuur.

Ook alkalische batterijen zijn recent verbeterd. M oderne alka
lische batterijen voor elektrische trucks hebben 15 % meer ver
mogen dan de oudere typen, terwijl de levensduur aanmerkelijk 
verlengd is.

Ongeveer 25 % m eer vermogen wordt verkregen van de mo
derne alkalische diesel startbatterijen in vergelijking met over
eenkomstige batterijen van hetzelfde gewicht van 15 jaar ge
leden.

De ontwikkeling van dunne platen vervaardigd uit poreus 
gesinterd nikkel heeft zelfs nog m eer toename in het afgegeven 
vermogen van alkalische batterijen opgeleverd vooral in die ge
vallen waar hoge strom en vereist zijn, zoals bij het starten van die
selmotoren. Bij de 5-urige ontlading zal een batterij met sinter- 
platen een vermogen leveren dat m eer dan twee m aal zo groot 
is als het vermogen van de conventionele alkalische batterij 
van hetzelfde gewicht en uitgaande van het volum e zou de 
verhouding zelfs vier m aal zijn. Helaas is de sinterplaat con
structie vrij kostbaar, hetgeen de toepassing op grote schaal 
verhindert.

E en andere ontwikkeling van alkalische cellen zijn de com
pleet gesloten cellen. Zulke cellen zijn hermetisch gesloten na de 
assemblage en de gassen die norm aal bij het eind van de lading 
ontwikkeld worden, worden op het plaatoppervlak van de elek
trode tot water omgezet. E r is dus geen verlies van water door 
verdam ping of elektrolyse, er is geen verlies van elektrolyt en 
deze cellen vereisen dus geen onderhoud. Ze worden vooral in 
kleine afmetingen steeds m eer toegepast speciaal in de vorm van 
z.g. knoopcellen; de levensduur staat echter nog niet vast. Ten
slotte zij vermeld de alkalische zilver/zink cel.

H et afgegeven vermogen per volume eenheid en per ge
wichtseenheid van een dergelijke cel is vier tot vijf maal beter 
dan van andere batterijen. E r m oeten echter nog bepaalde tech
nische beperkingen worden overwonnen. De laadspanning van 
elke cel m oet nauwkeurig geregeld worden, in de cel kunnen 
kortsluitingen optreden en daarom  is het aantal ontladingen 
betrekkelijk kort en onzeker.

Bovendien zijn de grondstoffen kostbaar. Z ilver/zink  batte
rijen hebben nog m aar weinig commerciële toepassingen ge
vonden, doch voor speciale militaire doeleinden worden ze wel 
gebruikt.

Andere energiebronnen
De volgende systemen naderen het punt van praktische toe

passing. De eigenschappen van brandstofcellen zijn zo waarde
vol dat zij gedetailleerd zullen worden behandeld, de andere 
systemen worden eerst in het kort besproken.

Zonnebatterijen
Principieel zijn deze gelijk aan de belichtingsmeters voor foto

grafische doeleinden. Ze bestaan uit dunne wafeltjes van spe
ciaal behandeld materiaal (meestal silicium) als gebruikt voor 
transistors. De werking berust op het vrijkomen van elektronen 
wanneer ze belicht worden door natuurlijk- of kunstlicht. Elke 
cel is in staat een klein vermogen te geven —  slechts 10 mW per 
cm 2 —  en om deze reden is een groot aantal cellen nodig om 
vermogens van enige omvang te verkrijgen.

Zonnebatterijen worden gebruikt op het oppervlak van satel
lieten om laadstroom te leveren aan batterijen die voor radio en 
afstandsbesturing gebruikt worden. Voor deze toepassing zijn ze 
bijzonder geschikt en er wordt ook onderzocht of het gebruik 
in samenwerking met kleine telefooncentrales die uit getran- 
sistoriseerde onderdelen bestaan mogelijk is. Onlangs is beweerd 
dat een auto zou kunnen rijden op een dergelijke batterij. De 
zonnebatterij laadt de accubatterij gedurende de dag en de 
reserve van de accubatterij is voldoende voor het gebruik ge
durende de nacht. Geschat wordt dat dergelijke zonnebatterijen 
ongeveer 500 gulden per W. kosten.

Bij toepassing in satellieten speelt een dergelijk bedrag geen rol 
m aar deze batterijen kunnen moeilijk concurreren met de be
kende tractiebatterijen, waarvan de aanschaffingskosten liggen 
in de orde van grootte van twee gulden per W. voor een lood/ 
zwavelzuur batterij of vier gulden per W. voor een alkalische 
batterij.

T hermokoppels
Hierbij gelden dezelfde overwegingen. Zoals bij zovele 

„nieuwigheden” werden de principes reeds in 1821 door Seebeck 
ontdekt. De voornaamste toepassing van thermokoppels is het 
meten van temperaturen. De werking berust op de verkregen 
spanning wanneer bepaalde verschillende materialen met elkaar 
in contact komen en blootgesteld worden aan temperatuurs
verschillen. Sommige metalen vertonen dit effect maar veel gro
tere vermogens zijn verkregen door het gebruik van complexe 
materialen met eigenschappen van de halfgeleiders. Dit principe 
is in de praktijk in Rusland toegepast waar radartoestellen ge
voed worden door thermokoppels verhit door vlammen of zelfs 
door warm water.

Ook in de V.S. is op dit gebied vooruitgang geboekt. Een van 
de aspecten van de research is te trachten de warmte vrij
komend bij radio-actieve isotopen te gebruiken voor thermo- 
elektriciteit. In een dergelijk apparaat, bekend onder de naam 
SNAP III (System for Nuclear Auxiliary Power), levert een 
klein stukje radio-actief polonium 210 de warmte om de las- 
plaatsen van een aantal thermokoppels op 380 °C te houden. 
H et apparaat leverde 5 W, het gewicht bedroeg 2,25 kg en het 
volume bedroeg ongeveer 1,6 dm 3. De levensduur van polonium 
bedroeg 140 dagen.

Kernenergie cellen
H et veelbelovende vooruitzicht van het gebruik van grote 

hoeveelheden radio-active energie die beschikbaar komt door 
atoomsplitsing heeft veel onderzoekers aangemoedigd na te gaan 
of het mogelijk is deze energie direct in elektrische energie om 
te zetten.

Verschillende typen kernenergie cellen zijn uitgedacht.
Bij één type komt de stroom van deeltjes uitgezonden door 

een radioactieve isotoop op een halfgeleider, die dan kleine 
stroompjes oplevert. Bij een ander type cel verlicht de straling 
fotogevoelig materiaal en het aldus gevormde licht doet een foto- 
elektrische cel werken. Tot nu toe zijn nog slechts lage stroom-



sterkten verkregen en batterijen, vervaardigd uit een aantal van 
deze cellen, moeten beschouwd worden als spanningsbronnen 
voor zeer speciale toepassingen. Het zal duidelijk zijn dat of
schoon de principes nu in het laboratorium vastgelegd zijn, 
zowel de bijzonder hoge kosten als het risico, dat samenhangt 
met het gebruik van radio-actieve materialen, toepassing op 
grote schaal verhinderen.

Brandstofcellen
Het zou hier te ver voeren een gedetailleerde beschrijving 

te geven van de verschillende brandstofcellen die zijn ont
wikkeld.

Uitvoerige overzichten zijn te vinden in verschillende vak
bladen. Wel moet de nadruk gelegd worden op de volgende 
twee belangrijke aspecten.

Ten eerste: Brandstofcellen zijn beslist geen „nieuwigheid” . 
Het eerste laboratorium model van een waterstof/zuurstofcel 
werd vervaardigd door Sir William Grove in 1840, dat is bijna 
20 jaar voordat Gaston Planté in 1859 de omkeerbaarheid 
van loodperoxyde/loodsysteem in zwavelzuur demonstreerde.

Zowel Grove als Planté onderzochten hetzelfde verschijnsel 
nl. het effect van polarisatie van verschillende metalen in een 
daartoe geschikt elektrolyt. De capaciteit van Grove’s gascel was 
erg laag en in die tijd stond waterstof- en zuurstofgas niet op 
grote schaal ter beschikking. Zijn ontdekking bleef daarom ge
durende vele jaren een wetenschappelijke curiositeit.

Terwijl de ontwikkelingen van Grove’s gascel bleven slui
meren, beseften wetenschapsmensen en ingenieurs spoedig de 
mogelijkheden die de experimenten van Planté boden. Lood 
was gemakkelijk verkrijgbaar, betrekkelijk goedkoop en het kon 
eenvoudig in de vereiste vorm gefabriceerd worden. In die 
periode waren ook de fundamentele chemische principes gemak
kelijker te begrijpen en de realisatie ervan leverde minder pro
blemen op. Gedurende de volgende 25 jaar werden loodzwavel- 
zuur batterijen in verschillende vormen vervaardigd en zij kun
nen als voorlopers beschouwd worden van de grote en zich nog 
steeds uitbreidende accumulatorindustrie van vandaag.

Na de ontdekking van Grove werd af en toe een bepaalde 
hoeveelheid experimenteel werk met brandstofcellen verricht in 
verschillende laboratoria, maar dit werk was uitsluitend em
pirisch en had geen enkele praktische betekenis. Iets meer dan 
15 jaar geleden ontwikkelde Mr. Bacon de hoge druk, matige 
temperatuur, zuurstof/waterstof —  hydrox —  brandstofcel. Deze 
belangrijke vooruitgang stimuleerde het zoeken naar nieuwe en 
meer efficiënte bronnen voor elektrische energie en thans wordt 
op grote schaal op verschillende typen brandstofcellen in vele 
laboratoria over de gehele wereld onderzoekingen gedaan.

In het beginstadium was de meeste research gericht op een 
cel met waterstofgas als brandstof en zuurstofgas of lucht als 
oxydatiemiddel.

Verder was de aandacht ook gericht op het gebruik van 
fossiele brandstoffen zoals kolen en koolwaterstoffen; hiervoor 
waren hoge temperaturen nodig om de ionen-reacties op gang 
te brengen en zowel Dr. Chambers als de Nederlander Prof. 
Ketelaar hebben goede resultaten bereikt met brandstofcellen 
gebaseerd op koolwaterstoffen werkend bij een temperatuur tus
sen 500 en 700 °C onder atmosferische druk.

Een derde type cel ontwikkeld door General Electric Cy. in 
de V.S. gebruikt ionen uitwisselmembranen; in een andere cel 
wordt een metaal (zink) als brandstof en natrium gebruikt. Op
gemerkt zij, dat het laatstgenoemde principe gedurende vele 
jaren is gebruikt in de z.g. luchtzuurstofcellen, bij toepassingen 
waar lage ontlaadstromen gedurende lange periodes gevraagd 
werden.

In de tweede plaats zij vermeld dat dezelfde wetten voor 
elektrochemie zowel voor batterijen als voor brandstofcellen 
van toepassing zijn. In al deze stroombronnen of ze nu droge 
batterijen, accumulatoren of brandstofcellen zijn, is het basis
principe dat chemische energie direct in elektrische energie om
gezet wordt zonder dat er een noemenswaardig warmteverlies

optreedt. Warmte is in dit geval een verliesgevende vorm  van 
energie. Zoals door Carnot uiteengezet is zal het nuttig effect 
van een systeem dat warmte gebruikt, bepaald w orden door de 
maximum-temperatuur waarop het gebracht k a n  w orden en deze 
is vanzelfsprekend beperkt. De afwezigheid v a n  een warmte- 
component in deze elektro-chemische energiebronnen verklaart 
waarom zeer hoge nuttige effecten (meer dan 7 0  % ) verkregen 
kunnen worden in vergelijking met ongeveer 3 0  a 40 % voor 
een thermische centrale met als brandstof ko len , olie of kern
energie en slechts 15 to t 25 % voor de verbrandingsm otor; 
beide worden nl. begrensd door de beperkingen van het C arnot 
proces.

In beide soorten batterijen en brandstofcellen vinden de 
chemische reacties, die de elektronenstroom in  het uitwendig 
circuit leveren, plaats op het oppervlak van d e  platen of elek
troden door het elektrolyt, zwavelzuur in het geval van de lo o d / 
zwavelzuurbatterij en kaliloog voor alkalische batterijen (nik
kel/cadmium, zilver/zink en brandstofcellen). O m  polarisatie te  
beperken is in het algemeen aan te raden zeer poreuse elektro
den te gebruiken. In beide soorten batterijen e n  brandstofcellen 
is de belangrijkste chemische reactie de oxydatie van één van de 
actieve stoffen, metallisch zink in de droge batterij, lood  in de 
lood/zwavelzuurbatterij, cadmium, ijzer of z ink  in de alkalische 
batterijen en de zgn. brandstof in de brandstofcel.

Vanzelfsprekend moet zuurstof toegevoerd w orden en in b a t
terijen wordt deze op het plaatoppervlak voortgebracht door de 
positieve elektrode, bijv. het loodperoxyde, h e t  nikkeloxyde of 
het zilveroxyde.

Zoals reeds vermeld is het verschil tussen batterijen  en brand
stofcellen dat bij batterijen zowel de positieve als de negatieve 
materialen, dat is zowel het oxydatiemiddel als het te oxyderen 
materiaal, bij elkaar gemonteerd in een bak b ep laa ts t zijn, terwijl 
bij brandstofcellen deze stoffen buiten de cel opgeslagen zijn en  
voortdurend naar behoefte toegevoerd w orden. A an beide sys
temen kleven zowel voor- als nadelen. W anneer secundaire b a t
terijen ontladen zijn, kan de chemische energie vervangen worden 
door het eenvoudige en relatief goedkope laadproces, m aar dit 
vraagt 6 tot 12 uur. Als de actieve materialen v a n  brandstofcellen 
verbruikt zijn, stopt de cel totdat nieuwe to ev o er plaatsvindt. 
Dit mag niet langer dan de paar minuten vragen, die nodig zijn 
om bijv. de tank van een verbrandingsmotor te  vullen en juist 
op dit punt liggen de veelbelovende m ogelijkheden van brand
stofcellen voor elektrische trucks.

Bepaalde onderdelen worden voor beide ty p en  cellen toege
past. De speciale onderdelen voor brandstofcellen zijn bovendien 
afzonderlijk vermeld.

1. celbak
2. geleidende elektroden batterijen en
3. elektrolyt brandstofcellen
4. actieve materialen-oxydatiemiddelen en brandstof

] batterijen
5. separatoren > en enkele

brandstofcellen

6. opslagtanks voor actieve materialen
7. pompen of circulatie apparatuur alleen
8. verwarmingsapparaten brandstofcellen
9. afvoer overbodige stoffen

Om een realistische vergelijking van het afgegeven vermogen
per gewichts- en volume eenheid te verkrijgen m oet het gewicht 
en volume van alle bovengenoemde onderdelen in aanm erking 
worden genomen.

Veel werk op het gebied van brandstofcellen is nog in ex
perimenteel stadium en het is moeilijk om inlichtingen in d it 
verband uit de literatuur te verkrijgen. In het algem een zijn de 
berekeningen gebaseerd op de eigenschappen van de celbak 
—  punt 1 t/m  3 hierboven —  en in de m eeste gevallen gaat 
het dan om een experimenteel laboratorium m odel. D e veron-



derstellingen dat kleine experimentele modellen op schaal ver
groot kunnen worden zonder verlies van prestatie en zonder 
toeslagen voor de accessoires, punt 6 t /m  9, zou gemaakt kunnen 
w orden. Om deze reden is het niet gemakkelijk om de aanspraken 
op energieprestatie voor verschillende typen brandstofcellen te 
vergelijken, omdat de calculatiebasis niet altijd dezelfde is.

In  het algemeen gaat het p roduk t van de stroomdichtheid op 
de elektrode en de celspanning (dus de energiedichtheid) uitge
d ruk t in m W  per cm 2 door een maximum als de celspanning in 
de buurt van 0,5 to t 0,6 V  ligt. Aangenomen kan worden, dat 
h e t gewicht en volume van de accessoires van de celbak, de 
ruim te tussen de cellen, afstandschijfjes enz. gelijk zijn voor 
verschillende cellen en deze maxim um  energiedichtheid is daar
om  een gemakkelijke eenheid van vergelijking. De w aarden voor 
de max. energiedichtheid zijn opgegeven in tabel nr. 1.

Research in de laboratoria van Chloride op het gebied van 
brandstofcellen

In  het eerste stadium betrof het onderzoek van brandstofcellen 
hier de lage druk, lage tem peratuur systemen van verschillende 
types. Hoewel de hydrox-cel van Bacon het verst ontwikkeld 
scheen te zijn, waren de aan de bedrijfsomstandigheden verbon
den drukken ongeveer 40 k g /c m 2 en tem peraturen ongeveer 
200 °C. D it brengt voor draagbare systemen nadelen met zich 
mee. De Bacon cel is warm tetechnisch selfsupporting, m aar 
w arm te m oet geleverd worden om  de cel op gang te brengen en 
d it vooral is een nadeel wanneer zo af en toe stoppen en starten 
nodig is. Speciale m aterialen zijn nodig om de hoge tem pera
tu ren  en drukken te weerstaan en ofschoon de afgegeven vermo
gens mooie beloften inhouden, is de levensduur van de elektrode 
onder deze omstandigheden w erkend, nog niet nauwkeurig vast 
te stellen. Brandstofcellen die koolstof of koolstofverbindingen 
gebruiken bij hoge tem peraturen, gaan eveneens m ank aan dit 
nadeel voor draagbare units. Bij gewone drukken en tempe
ra tu ren  onder 100 °C  is een groot gebied van plastic materiaal 
beschikbaar voor de constructie van de celbakken, deze zijn 
dan  ook eenvoudig te m aken; ofschoon bij deze drukken en 
tem peraturen  de reacties aan de elektroden een kleiner nuttig 
effect hebben, is te verwachten, dat er een betere levensduur 
u it de elektroden verkregen wordt.

H et is aan  te raden hier over „elektroden” te spreken. In 
secundaire batterijen spreken we over elektroden als we de zeer 
poreuze positieve en negatieve platen bedoelen. Deze bestaan uit 
een m etallisch rooster of een fram e en dit dient voor zowel 
stroom geleider als voor drager voor de actieve materialen, die 
gedurende de laad- en ontlaadcyclus chemisch omgezet worden. 
In  brandstofcellen bestaan de elektroden in het algemeen uit 
poreuze geleidende m aterialen, die bepaalde katalysatoren bevat
ten; het enige doel is de vorm ing van ionen van de zuurstof en 
de brandstof. Afgezien hiervan nem en de materialen van de 
elektroden aan de reactie niet deel en blijven daardoor onver
anderd. E en  uitzondering vorm en de metallische brandstoffen; 
in  dit geval vorm t de brandstof zelf de elektrode.

Gemakshalve worden brandstofcel-elektroden in het algemeen 
aangeduid m et de substantie waarm ee zij werken, bijv. de zuur- 
stofelektrode, de waterstofelektrode enz.

De zuurstofelektrode w ordt in  de meeste brandstofcellen ge
bru ik t en is dus ook een gezocht researchonderwerp.

Poreuze elektroden worden gem aakt door metallische poeders 
zoals van nikkel of zilver, te  sinteren en verder te behandelen 
m et een speciaal procédé waarbij grafiet en kool gebruikt wordt. 
Op de juiste manier geactiveerd m et katalysatoren heeft dit type 
elektrode spanningen gegeven boven de 0,6 V bij 60 °C  en 
stroom dichtheden boven 0,5 A /c m 2.

Zuurstofelektroden van dit type zijn in complete cellen samen 
gebouwd, tezamen m et waterstofelektroden en ook m et m etal
lische brandstofelementen zoals zink. Een voor de hand  liggend 
probleem  bij het gebruik van metallische brandstoffen is een 
geschikte m ethode te vinden om de brandstof te verversen, en dit

onderwerp wordt bestudeerd. E r is ook research op het gebied 
van vloeibare brandstoffen en veelbelovende resultaten zijn al 
bereikt door verdunde oplossingen van waterstofperoxydye als 
oxydatiemiddel en hydrasine (raketbrandstof) als brandstof te 
gebruiken. Een patent is hiervoor aangevraagd. Het gebruik van 
vloeibare brandstoffen heeft voor draagbare batterijen voordelen, 
om dat dan niet de zware cilinders nodig zijn waarin gas onder 
druk wordt opgeslagen.

Een eerste batterij, bestaande uit 12 cellen met een vermogen 
van 40 W is reeds lang geleden vervaardigd. Opgemerkt zij dat 
deze grondstoffen tamelijk kostbaar zijn. E r is research gaande 
naar de toepassing van andere vloeibare brandstoffen en het 
gebruik van zuurstof of lucht als oxydatiemiddel in plaats van 
waterstofperoxyde.

Tabel 1 geeft vergelijkende cijfers van verschillende brandstof
cellen zoals ze gepubliceerd zijn door de diverse researchcentra.

Opgemerkt zij dat de maximum vermogensdichtheid van de 
Baconcel aanmerkelijk hoger ligt dan van de andere types. Dit 
grote vermogen wordt evenwel verkregen door speciale bedrijfs
omstandigheden, nl. zeer hoge drukken, betrekkelijk hoge tempe
raturen en deze factoren zullen echter, zoals boven uiteengezet, 
grote moeilijkheden veroorzaken bij een interm itterend gebruik.

H et best w ordt dit vermogen benaderd door de cel, die zink 
als brandstof gebruikt, m aar hier geeft de vervanging van de 
brandstof moeilijkheden.

Karakteristieke eigenschappen van batterijen en brandstofcellen

In  tabel 2 zijn de eigenschappen van de verschillende systemen 
vergeleken. De waarden voor Wh per Engels pond en per ku
bieke inch zijn berekend, uitgaande van het vermogen van een 
meercellige batterij met een capaciteit van 100 A h bij vijf- 
urige ontlading.

De waarden voor Bacon’s brandstofcel zijn opgenomen als 
representatief voor brandstofcellen, omdat dit type het verst 
gevorderd is in de praktische ontwikkeling. Deze cijfers zijn 
zoals bekend veel hoger dan die van andere typen brandstofcellen 
bij de huidige stand van zaken. Bij het berekenen van deze 
cijfers is rekening gehouden met de opslagtanks voor de brand
stof voor een unit onder druk (P.G.) en voor een unit die vloei
bare zuurstof, vast lithium hydride en water gebruikt (L.S.).

E r waren geen gegevens beschikbaar over het gewicht en het 
volume van de bijbehorende apparatuur, zoals pompen, circu
latiesystemen enz., zodat de cijfers, speciaal het afgegeven vermo
gen per volume-eenheid, beschouwd moeten worden als een be
nadering.

Enkele van de hierboven vermelde geschatte waarden voor 
het vermogen per pond en per cu. inch bij de vijf minuten ont
lading, betreffen batterijen die in het algemeen gebruikt worden 
voor het starten van motoren en het bedienen van vermogens- 
schakelaars, waarbij de stroomstoot van groter belang is dan de 
capaciteit in Ah.

Figuur 1 vergelijkt het aantal Wh per lbs. voor de verschillende 
systemen bij de verschillende ontlaadstroomsterkten. De waarden 
voor de batterijen zijn de gemiddelde waarden voor de verschil
lende types en voor de Bacon brandstofcel zijn de waarden ver
meld voor een unit met toevoer van waterstof en zuurstof onder 
druk.

Zoals hieruit blijkt, hebben loodzwavelzuur en alkalische bat
terijen een grote hoeveelheid vermogen bij de één-urige ont
lading dan de brandstofcellen en het verschil wordt groter naar 
m ate de ontlaadtijd kleiner wordt. Op deze basis is de zilver-zink 
batterij beter dan de brandstofcellen, zelfs bij ontladingen in 15 
uur.

De vermogenscurve voor sinterplaatbatterijen geeft een vrij 
groot aantal W per lbs. aan, wat zoals bekend, karakteristiek 
is voor dergelijke batterijen. Voor langdurige continu-ontlading 
heeft de brandstofcel aanmerkelijke voordelen.



Maximum vermogen van verschillende brandstofcellen

Brandstofcel type

Stroom
dichtheid 

op de 
elektroden 
(mA/cm-)

Absolute
druk

(kg/cm2)
Temp.
CC)

Cel-
spanning

(V)

Maximum
vermogen
(mW/cm2)

Bacon 473 43 200 0,68 322
National Carbon 46 1-5 laag — 24-30
Shell 150 1-2 laag (0,50) 75

24,8 laag 0,60 15
G.E.C. (ionen- 46 1-2 20 0,50 23

uitwisselmembraan)
Ketelaar 50 1 720 0,50 30

N.B. Bovengenoemde cellen gebruiken H2-Ck>, uitgezonderd de cel van Ketelaar (CO-02)

Chloride
Zink-CL 240 1-1* 20 0,68 163
H o0 2 50 1-2 60 0,50 25
Hydrazine-peroxyde 60 1-2 20 0,60 60

TABEL 2
Eigenschappen van batterijen en brandstofcellen bij ontlading in vijf uur en bij ontlading in vijf minuten

Aantal 
cellen 
12 V

Gern.
Volt/cel

5 urige ontl.
Levensduur 

in jarenSoort Wh/lbs Wh/cu.inch

BATTERIJEN
lood
automobiel 6 1,95 11,5 0,8 3
el.tractie 6 1,92 10,5 0,8 6
vliegtuig 6 1,95 13,5 0,6 1-2

nikkel-cadmium
doosjesplaat
automobiel 10 1,2 6,9 0,4 10-15
el.tractie 10 1,2 9,3 0,9 10-15
sinterplaat 10 1,24 8,9 1,0 nog onbekend

nikkel-ijzer
buisjesplaat 10 1,22 9,9 0,5 15-20
zilver/zink 8 1,45 42,0 3,8 minder dan één

BRANDSTOFCELLEN 
Bacon (H2/0 2)
P.G. 16 0,7 24,0 1,6 nog onbekend
L.S. 16 0,7 37,0 14,5 nog onbekend

Soort
Gem.

Volt/cel

Ontlading in 5 min.

W/lbs W/cu.inch

BATTERIJEN
lood
automobiel 1,65 38 2,5
vliegtuig 1,69 62 2,8
nikkel-cadmium
automobiel 0,82 29 1,8
sinterplaat 0,98 70 7,7
zilver/zink 1,20 350 32
B R AN DSTOFCELLEN
Bacon
P.G. 0,5 9 4,6
L.S. 0,5 10 5,6



De gemiddelde ontlaadspanning is eveneens van belang, daar 
d it bepalend is voor het aantal cellen, nodig om een bepaalde 
batterij spanning te verkrijgen. H et aantal cellen is het kleinst 
voor loodbatterijen en het grootst voor brandstofcellen, een om 
standigheid die in aanm erking moet worden genomen bij het 
beschouwen van de fabricagekosten.

K osten

H et gebrek aan gebruikservaring m et brandstofcellen m aakt 
het moeilijk vergelijkbare kosten op te geven. H et ingewikkelde 
ontwerp van een hoge druk H 20 2-unit maakt de vervaardigings- 
kosten vele malen hoger dan de vervaardigingskosten van een 
lood- of alkalische batterij. Om een juist beeld te verkrijgen, 
m oeten deze kosten gespreid w orden over de levensduur van de 
unit en  over deze levensduur zijn nog geen betrouwbare cijfers 
beschikbaar.

De variabele kosten hangen af van het soort brandstof. M et 
w aterstof en zuurstof tegen de tegenwoordige prijzen zouden de 
brandstofkosten ongeveer ƒ 0,50 per kW h bedragen. D it bedrag 
is aanmerkelijk hoger dan de kosten voor de stroom, benodigd 
voor het laden van secundaire batterijen en ook hoger dan de 
variabele kosten van verbrandingsm otoren.

O ok m oet aandacht geschonken worden aan onderhoudskosten. 
V oor batterijen bestaan deze voornamelijk uit het verbruik aan 
gedistilleerd water voor bijvullen.

A ndere posten, zoals het verversen van elektrolyt, onderhoud 
van de circulatiepompen en de aandrijving hiervan zullen de 
onderhoudskosten voor brandstofcellen aanmerkelijk doen stij
gen. In  zoverre het de verschillende batterijsoorten zelf betreft, 
bedragen de aanschaffingskosten van conventionele alkalische 
batterijen per kWh ongeveer tweemaal die van loodzwavelzuur- 
batterijen. Voor batterijen m et sinterplaten is deze factor ten
m inste 4 en voor zilverzinkbatterijen kan  dit zelfs hoger zijn dan 
10. D it is een doorslaggevende reden waarom de loodzwavel- 
zuurbatterij een steeds groter aandeel in de groeiende m arkt 
voor verpakte energie krijgt.

Conclusie

Op grond van de beschikbare informaties is het onwaarschijn
lijk dat brandstofcellen met batterijen zullen concurreren bij 
ontlaadstrom en die groter zijn dan de stroom bij één-urige ont
lading. D it omvat praktisch alle batterijen, nodig voor het starten 
van m otoren.

H et gewicht en het volum e van hulpapparatuur zoals pom 
pen e.d., vereist voor de Bacon brandstofcel, de brandstoftanks 
en de warm te die nodig is om de unit te starten, zijn duidelijke 
nadelen. Deze factoren, alsmede de hoge aanschaffingskosten en 
de betrekkelijk hoge kosten voor brandstof en onderhoud plaatst 
de brandstofcellen ernstig in het nadeel, als de ontlaadstroom  
kom t in  de normale range van de elektrische tractie, waarbij 
batterijen gebruikt w orden met een vermogen van 20-30 kWh.

U it figuur 1 blijkt dat het gewicht van een brandstofcel, die 
continu drie uur stroom  levert, ongeveer 70 % is van het gewicht 
van een lood/zw avelzuurbatterij van hetzelfde vermogen. Als de 
ontlaadtijd verlengd w ordt to t 5 uur, zal het gewicht de helft 
en bij 20 uur ontlading ongeveer een derde van het gewicht 
van de batterij bedragen.

Bij het beschouwen van de mogelijkheid van het gebruik van 
brandstofcellen voor elektrisch aangedreven personenauto’s zij 
opgem erkt, dat een verbrandingsm otor van een gemiddelde auto 
nog geen ton weegt en een m axim um  vermogen heeft van onge
veer 50 rpk. G edurende enige tijd van het gebruik zal de ver- 
mogensafgifte beneden het m axim um  liggen. Uitgaande van een 
gemiddeld gebruik van 70 % van het maximum =  35 rp k  gedu
rende een rit van 3 uur waarbij een afstand van 160 km afgelegd 
wordt, zal het energieverbruik 35 X  756 X 3 =  80 kW h be
dragen. Uitgaande van een cijfer van 18 W h/lbs. voor een brand
stofcel, zal bij deze toepassing het gewicht van de unit om het
zelfde vermogen te kunnen leveren ca. 2 ton bedragen.
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Fig. 1. Energiedichtheid bij verschillende ontlaadtijden.

H et is duidelijk, dat een belangrijke verbetering in de ver
houding W h/lbs. van brandstofcellen m oet worden bereikt v o o r
dat deze voor een dergelijk doel gebruikt kunnen worden.

Het gewichtsvoordeel van brandstofcellen kom t m eer to t  zijn 
recht als de totale hoeveelheid benodigde energie toeneem t en 
vooral wanneer de duur van de energie-afgifte langer wordt.

Indien vroegere beloften vervuld zouden worden, k unnen  
brandstofcellen nieuwe gebruiksmogelijkheden voor verm ogens- 
eenheden in de orde van grootte boven 100 kW h bieden voor 
toepassingen zoals in elektrische locomotieven. Geruisloos bedrijf 
en afwezigheid van schadelijke gassen zijn bijkomstige voordelen, 
die bij elektrische tractie naar voren komen.

Voor stationaire doeleinden kunnen grote brandstofcelunits 
gebruikt worden als noodvoorziening en om de p iekbelasting  te 
beperken. Ook zouden kleine centrales m et een verm ogen van 
ongeveer 1 MW op afgelegen plaatsen gebouwd kunnen w orden .

Bij deze toepassing moet een voorziening getroffen w ord en  om 
de gelijkstroom in wisselstroom om te  zetten. D e cel m et k o o l/  
waterstof brandstoffen en die bij een hoge tem peratuur w erk t, zou 
voor een dergelijke toepassing voordelen kunnen bieden.

Gewicht en volume zijn betrekkelijk onbelangrijk v o o r sta
tionaire toepassingen. De belangrijkste factoren zijn installa tie- 
kosten en variabele kosten. Voor een kolengestookte cen trale  be
dragen de installatiekosten ca. ƒ 400,—  per kW  en v o o r een 
kernenergiecentrale ±  ƒ 1.000,—  per kW.

Bij de huidige stand van de ontwikkeling is het m oeilijk  om 
een reëel cijfer voor brandstofkosten te geven, m aar w el kan 
gezegd worden dat de installatiekosten aanmerkelijk g ro te r  dan 
bovengenoemde cijfers zijn. Met brandstoffen zoals w aterstof 
en zuurstof zullen de variabele kosten hoger zijn dan v o o r  een 
kolengestookte centrale.

Nog veel meer research en ontwikkeling is daarom  v e re is t om 
het rendement van de verschillende systemen te verbeteren, zo
wel voor de draagbare als voor de stationaire units, om  d e  be
trouwbaarheid vast te stellen en om een reële basis v o o r  de 
levensduur te verkrijgen.

Hiermede zal nog een aantal jaren genoemd zijn.

Naar „M odern developments in the storage of electrical p o w er” , 
uitgegeven door The Chloride Electrical Storage Co L td ., E nge
land.



H .S. „STRAAT HOLLAND”

Figuur 1.

Het ms. Straat Holland is het eerste van een serie van vier 
schepen, bestemd voor de lijndiensten van de Koninklijke Java- 
China-Paketvaart Lijnen N.V., Amsterdam.

Op basis van het ontwerp en de bestekken van de K.J.C.P.L. 
is eind 1965 een inschrijving gehouden op grond waarvan de 
bouw van alle vier schepen is gegund aan de Shimizu-werf van 
Nippon Kokan Kabushiki Kaisha in Japan.

De voornaamste data voor de bouw van dit schip zijn: kiel
legging 26 november 1966, stapelloop 15 maart 1967, techni
sche proeftocht 27-29 juli 1967 en oplevering 19 augustus 
1967.

Zoals uit bovengenoemde data blijkt, is de bouw van dit schip 
in een snel tempo uitgevoerd.

De voornaamste gegevens zijn: lengte over alles 161,70 m; 
lengte tussen loodlijnen 146,90 m; breedte op spanten 22,00 
m; holte tot C-dek 13,00 m; zomerdiepgang 10,07 m; draag
vermogen in tonnen van 1016 kg bij deze diepgang 12.574; b ru 
to tonnenmaat, tonnagemerk boven water 7.335,18 reg. ton; 
idem, met tonnagemerk onder water 10.183,76 reg.ton; bale spa- 
ce, totaal 630.300 ft3; hiervan in ladingkoel/vrieskamers 65.030 
ft3; hiervan in 4 dieptanks 35.930 ft3; inhoud 6 dieptanks voor 
vloeibare lading 1483 m 3; brandstofberging 1.988 tons van 
1016 kg; drinkwaterberging 460 tons van 1016 kg; waterbal- 
lastcapaciteit 3.489 tons van 1016 kg; classificatiebureau Bureau 
Veritas.

De romp is geconstrueerd voor minimum vrijboord; er zijn 
vier ruimen vóór en één ruim achter de machinekamer.

Het schip heeft een korte bak en een lange brug, waarvan het 
achterste gedeelte als laadruim wordt benut. Alle verblijven bevin
den zich in het dekhuis.

De rompvorm is bepaald na uitvoerige modelproeven door 
het Nederlandsch Scheepsbouwkundig Proefstation te Wagenin- 
gen; de gekozen rompvorm is zeer scherp met een blokcoëfficiënt 
van 0,591 bij 92 % van de zomerdiepgang; het grootspant is 
daarentegen zeer vol met een kimstraal van slechts 2 meter.

Voor deze scherpe en derhalve gunstige scheepsvorm bleek 
een bulbsteven weinig of geen voordeel op te leveren; deze is 
daarom niet aangebracht.

Dieptanks
De dieptanks bevinden zich in onderruim II; vier van deze 

dieptanks zijn geschikt voor vloeibare lading, droge lading of 
waterballast. Deze vier tanks zijn rondom voorzien van koffer- 
dammen en van grote scharnierende stalen luiken, flush met het 
ondertussendek. De resterende twee dieptanks zijn enkel geschikt 
voor vloeibare lading of waterballast.

Tussen de achterste dieptanks bevindt zich een pompkamer 
met een palmoliepomp van 90 ton/uur. De dieptanks zijn steeds 
toegankelijk vanaf dek via luikhoofdjes, welke zijn aangebracht 
in de voorste en achterste ullagekamer op ondertussendek II.

De dieptanks worden verwarmd d.m.v. warm water. De rege
ling hiervan is geheel automatisch. De tanks zijn geconserveerd 
met colturiet. Ruim III is een „open” ruim met drie luiken naast 
elkaar in alle dekken met een lengte van 15,20 meter.

Ladingkoel- en vriesinslallatie
V an de acht ladingkoel/vrieskamers bevinden zich er vier in 

ondertussendek IV en de overige vier in boventussen- en onder
tussendek V. Deze ladingkamers zijn geschikt voor het vervoer
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1 MWN ENGINE SC lL , 2  STROKE SINGLE ACTING >6 STRIPPING p u m p
2 CONTROL STATION 77 FUEL BOOSTERPOMP FOR BOILER
3 DATA LOGGER 7Q
4 4 AOX. DIESEL GENERATOR SET 79 HEAT EXCHANGER FOR DEFROSTING REFR. INST.
5 GEN. SERVICE POMP X SO i EVAPORATOR
6 EMERGENCY BILGE. VAC..BALL..TIRE EXT. PUMP 61 i FUEL OIL TANK FOR EMERGENCY AIR COMPR.
? CIRC.PUM P COOLERS MA1H ENGINE 82 FRESHWATER TRANSFER POMP
S CYL,. CQ0L1NGW. PUMP MAIN ENGINE AND TURBOS 83
9 SPARE CYL.a u » CIRC. PUMP COOLERS MAIN ENG. LUB.OIL TANK Foe. CENTRIFUGES
io GEN. SERVICE PUMP I t 85 LUB.OIL TANK F o r  e x h a u s t  VALVES
•H 2 COQL1NGW. CIRC. PUMP AUX. ENG INES 86
12 2 LUBR.OIL PUMP TURBO BLOWERS 87 1 FRESH WATER TANK F o a  CENTRIFUGES
15 2 COOLING OIL PUMP ATOMISERS MA\N ENGINE as
M 3 LUBR.OIL POM P M AIN ENGINE. 83 î CONDENSATE POMP EVAP. INSTALL.
15 2 L O BR.O lL COOLER MAIN ENGINE 3o î EJECTOR PUMP EVAP. INSTALL.
16 CYL.CGOLINGW. CGOLC1 MAIN ENGINE 91 ? LUB.OIL DRAINTANK CAMSHAFT LUBRICATION
17 COOLING OIL COOLER A TO M ISERS MAIN ENG- 92 2 LUB.OIL PUMP FOR CAMSHAFT LUBRICATION
10 2 LUBR. OIL. FILTER. M AIN ENGINE 33 1 LUB.OIL DUPLEX FILTER FOR CAMSHAFT LoBR.
19 COO LING WA" X E R  EXPANSION TANK M A N  ENG • 94 LOW PRESSURE FUEL OIL FILTER MAIN ENG.
20 3 STARTING A IR  C O M P R E SSO R 95 1 RELIEF CAP MAIN ENG INE
21 1 STARTING A IR  INTER COOLER. 36 FREON LIQUID RECEIVER
22 2 STARTING A IR  V E S S E L 97 1 EMERGENCY BLOWER
?3 1 STARTING AIR RECEIVER AUX. ENGINES sa 1 M.F.O. BUNKER
24 1 FUEL OIL TR A N SFE R  POMP 03 1 CLEAN M .FO. TANK
25 HEATER 7 OR HEAVY FUEL OIL MAIN ENGINE 100 î STARTING AIR SILENCER
26 2 CENTRIFUGE FOR HEAVY FUEL OIL •»1 1 HOT WATER CIRCULATING POMP
27 10? 2 MAIN SWITCH B O A R D
23 1 BALLAST PUMP .  SPA R E  FUEL TRANSFER "POMP 103 A STARTER CUBICLES ELECTR. INSTALL.
20 1 COOLING OIL EXPANSION TA N K  ATOMISERS M-E. 104 Î LUB.OIL STORAGE TANK TURBO BLOW ERS
30 1 FUEL OIL M EASURING TANK 105 1 WATER SEAL INDICATING TA N K  COMP. BOILER
31 2 CIRC. PUMP FOR HEAVY FUEL MAIN ENGINE 106 1 f r e o n  c o m p r e s s o r  s e t  Do m e s t ic
32 »7 FREOH BOTTLE
33 1 EMERGENCY A IR  CO M PRESS OR SET wa 1 LUB.OIL TILLING PUMP
34 Î Cl e a n  d i e s e l  o il  t a n k J03
25 FUEL OIL LEAK TANK 1*0
36 1 LUB.OIL CENTRIFUG E MAIN ENGINE 111 REMOTE CONTROLLED SUCT./DISCH. VALVE CHEST
37 LUB.OIL H E A T E R  MAIN ENGINE 112 2 CHANGE OVER SOCT./DISCW. VALVE CHEST
3S 1 LUB.OIL ST R A IN E R  MAIN ENGINE 113
33 LUB.OIL ST R A IN E R  TU R B O  COMPRESSOR tt4
40 1 LOB. OIL SUM P TANK MAIN ENGINE m 1 SPARE BUSH FOR STERNTOBE
41 LUB.OIL SETTLING T A N K  MAIN ENGINE m S SCREW FA N
42 1 CENTRIFUGED LUB.OIL TANK MAIN ENGINE 117 1 CENTRIFUGAL T A N
43 2 LUB.OIL STORAGE TANK m Î LATHE
44 Z O L  .OIL STORAGE TA N K 119 1 COLUMN DRILLING MACHINE
45 1 GRAVETY T ANK LUB.OIL TURBO BLOWERS 120 1 TABLE DRILLING MACHIHE
46 î LUB.01L SUM P TANK TURBO BLOWERS 121 i GRINDING MACHINE
47 1 DAILY SERVICE CYL.OILTANK MAIN ENGINE 122 2 CYL. LINER
48 123 1 CYL. COVER
49 1« t PISTON w \th  ROD
50 LUB.OIL STORAGE TANK AUX. ENGINES 125 PISTON
51 1 LUB.OIL STORAGE TANK AlR C O M PR . 126 A EXHAUST VALVE
52 127 c o a  b o t t l e
53 LUB.OIL DRAIN TANK 123 t CHAIN BOX
54 1 SPARE TURBO BLOW ER 129 1 WELDING TR A N SFO R M E R
55 1 SLUDGE TANK 130 1 GRINDING TOOL E X H . VALVES
56 1 OILY WATER SEPARATOR 131
57 2 SALT WATER HYDROPHORE POMP 132
ES 2 FRESH W ATER KYDROPHCRE POMP 133
50 1 SALT WATER HYDROPHORE TANK 134
60 1 FRESH WATER HYDROPHCRE TANK 13S
61 1 HOT FRESH WATER BOILER 136
62 1 BLOW OFF CONDRNSOR 07
63 1 COMPOSITE BO ILER 133
64 1 OIL FIRING ARRANGEM ENT FOR BOILER 139
65 1 HOT WELL 140
66 2 BOILER- TEEDV'ATER PUMP 141
67 CARGO R E FR . COMPR._ AIR COND. COMPRESSOR 142
68 REFR. CO NDENSOR 143
m 2 CIRC. PUMP COOL .WATER R E FR . INSTALL. 144
70 t CONTROL STAND R E FR . INSTALL- 143
71 Î LUB.OIL ST R A IN ER  DRAINTANK »46
72 1 t r a v e l l i n g  c r a n e 147
73 1 SLUDGE PUMP 148
74 1 WORKBENCH Ton. CENTRIFUGES 143
75 LUB.OIL COOLER TURBOBLOW ERS Î5D

SEEN TO POOT SIDE SEEN TO FORE SHIP

TOP VIEW ON ENGINE ROOM FLOOR

M ACHINEKAM ER M.S. „STRAAT HOLLAND”



van koellading, vrieslading of diepvrieslading tot een tem pera
tuur van — 20 °C, naar keuze en onafhankelijk van elkaar.

De ladingvriesinstallatie werd ontworpen en geleverd door 
Bronswerk-Fijenoord. De inbouw en de beproeving geschiedde 
onder leiding van deze firma. De installatie werkt, behoudens 
het m anuaal aanzetten van de compressoren, automatisch. De 
koeling van de 8 kamers geschiedt door directe verdamping van 
R  12.

De meting en registratie van de kamertemperaturen geschiedt 
via een, in de controlekam er van de machine-installatie geplaat
ste, datalogger. Elke kamer bevat een luchtkoeler. Door een 
ventilator wordt de lucht onder de vloerroosters van de kam er 
weggezogen en na te zijn gekoeld, aan de bovenzijde weer inge
blazen. H et ontdooien van de kamers geschiedt m et warm gas 
dat koude afstaat in een z.g. ontdooiversneller. De kam ertem pe
ratuur wordt door temperatuurzenders, fabrikaat De Wit doorge
geven aan Drayton temperatuurregelaars.

De W orthington compressoren, type 3VxC18 zijn voorzien van 
automatische capaciteitsregeling door kleplichting, waardoor 
trapsgewijs 2, 3 of 4 cilinders worden uitgeschakeld.

H et zeewater voor de condensors wordt gerecirculeerd en 
daardoor op constante tem peratuur gehouden. De isolatie der 
kamers bestaat uit polyurethaanschuim met een gemiddeld s.g. 
van minstens 45 kg per m 3.

W anden, plafond en bodem zijn bekleed met lichtmetalen be
kleding; de bodem is waterdicht gelast. Wegering en roosters 
op de vloer zijn eveneens van lichtmetaal.

De schuifdeur met een dagmaat van 2 meter is eveneens geïso
leerd m et p.u. schuim en aan de laadhoofdzijde bekleed met 
staalplaat.

Ruim en
De laadruimte in het brugdek achter het dekhuis is door langs- 

schotten in drieën gedeeld, elk voorzien van een eigen luik. De 
zijruimen in dit tussendek zijn geconstrueerd voor het vervoer 
van zware lading. De onderruimen I, III en IV  zijn eveneens 
geconstrueerd voor het vervoer van zware lading zoals erts.

De rom p is geconstrueerd met langsspanten in de dubbele 
bodem  en onder het C-dek; het B-dek is als sterktedek gecon
strueerd. Aan de achterzijde van ruim IV  zijn twee passieve 
anti-slingertanks van het U-type boven elkaar ingebouwd; het 
ontwerp voor deze anti-slingertanks is van N.K.K.

Alle ruimen, tussendekken en dieptanks zijn mechanisch ge
ventileerd en voorzien van thermometers, waarvan de tem pera
turen worden geregistreerd door de data-logger; via een repeater 
zijn de ruimthermometers tevens afleesbaar op de brug.

Op de tanktop is in alle ruimen een versterkte asfaltvloer 
aangebracht, waardoor de buikdenning kon worden weggelaten.

Onderruim  III is onderverdeeld door twee langschotten, w aar
van het gedeelte naast de laadhoofden wegneembaar is. Deze 
schotten, welke zwaar zijn geconstrueerd met het oog op ertsla
ding, kunnen tevens dienst doen als graanschotten.

Luiken
Uitgezonderd op de laadhoofden van boven- en ondertussen- 

dek I en ondertussendek V, zijn hydraulische stalen luiken aan
gebracht met hydrautorque-scharnieren van Götaverken-Kayaba.

E lk scharnier is voorzien van zijn eigen elektrisch aangedreven 
pompset, waarmee bereikt wordt dat het openen en sluiten snel
ler in zijn werk gaat en dat hydraulische leidingen en slangaan- 
sluitingen en daarmee de kansen op olielekkage geheel zijn ver
meden.

H et aantal luiksecties per laadhoofd is voor het C-dek steeds 
beperkt tot vier; voor de tussendekken varieert dit van 4 tot 8 
secties. W anneer er 6 of 8 secties per laadhoofd zijn kunnen de 
middelste secties op eenvoudige wijze worden ontkoppeld door de 
scharnieren los te nemen en de voedingskabel te ontkoppelen; 
e.e.a. kost slechts enkele minuten. Men krijgt dan de mogelijk
heden, zoals op bijgaande schets (fig. 2) is aangegeven.

De openings- of sluitingstijden der luiken variëren tussen 33 
seconden voor de kleine secties en 95 seconden voor de grootste
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Figuur 2.

luiksecties. Behalve voor de laadhoofden, welke omringd zijn 
door ladingkoelkamers zijn alle tussendeksluiken flush uitgevoerd 
en zijn deze stalen luiken m et de tussendekken berekend voor 
het gebruik van vorkheftrucks.

Laadgerei
Het laadgerei bestaat voornamelijk uit kranen, nl. één 20-tons 

kraan tussen luik III en IV, drie 5-tons kranen, waarvan twee 
verschervend zijn opgesteld tussen luik II en II I  en één op het 
achterschip, bovendien zijn twee drie-tons kranen opgesteld vóór 
de brug. De sprei van de 20-tons kraan bedraagt 18 meter, even
als van de 5-tons kranen en 12,65 m eter voor de drie-tons 
kranen.

Toegepast zijn lage druk hydraulische kranen, fabrikaat Hy- 
draulik/Fukushim a, werkend met drukken tot 25 ato. De elek
trisch aangedreven hydraulische pomp en de drie hydromoto- 
ren zijn alle opgesteld in de m otorkam er in het onderste gedeelte 
van de kraan. De kraancabines zijn rondom  open, dus zonder 
ramen, uitgevoerd, waardoor het uitzicht en de ventilatie wordt 
bevorderd.

De 20-tons kraan geeft de mogelijkheid om in de ruimen en 
tussendekken III en IV  en aan dek 20-voets containers te laden.

Voorts zijn drie stel laadbomen aangebracht voor 10-tons 
lasten. De 5-tons laadlieren zijn elektrische lieren met W ard- 
Leonard-schakeling en zijn geleverd door Van der Giessen Werk- 
tuigenfabriek.

Voor het stellen van de ledige laadbom en zijn elektrische han- 
gerlieren aangebracht, eveneens geleverd door V an  der Giessen 
Werktuigenfabriek. H et verhaal- en meergerei bestaat uit een hy
draulische ankerlier en een hydraulische verhaallier,' beide van 
het fabrikaat Hydraulik/Fukushima.



A  ccom m odatie en airconditioning

De accommodatie voor de bem anning (er is geen passagiers- 
accom m odatie) is geheel binnen het m idscheepse dekhuis gele
gen en is airconditioned. Deze accommodatie is vrij uitgebreid, 
om dat gerekend is op een Aziatische crew, terwijl nog een aantal 
reservehutten aanwezig zijn voor het onderbrengen van een mee
varende onderhoudsploeg.

D e vier hoofdofficieren en de m arconist hebben de be
schikking over een eigen toiletruimte; de overige officieren heb
b en  per 2 hutten een gemeenschappelijke toiletruimte.

De messrooms en de salons zijn gegroepeerd om de kom buis/ 
pan try  op B-dek. De accommodatie is m odern ingericht waarbij, 
om  het onderhoud te verminderen, alle wanden, plafonds, enz. 
z ijn  bekleed met melamine. A an de achterzijde van het B-dek 
is een zwembad ingebouwd.

In  de rooksalon en in de messrooms bem anning is een univer
seel T .V .-ontvanger opgesteld.

A an  geluidsisolatie is veel aandacht besteed; zo zijn alle tus- 
senschotten in de officiersaccommodatie dubbelwandig, m et ge
luidsisolatie ertussen. V oor de airconditioning van de officiers
accom m odatie is op het sloependek in een kam er de installatie 
opgesteld. V oor de bemanning bevindt zich een dergelijke instal
la tie  op het C-dek. In deze installatie kan de lucht worden 
gekoeld en  gedroogd, of worden verwarm d en bevochtigd. De 
nodige R 12  w ordt geleverd door een aparte com pressor met 
condensor, opgesteld in de vriesmachinekamer.

Proviandinstallatie

D e proviandkam ers bevinden zich op D-dek naast de ma- 
chinekam erschacht. Achter het dekhuis op het B-dek is een laad- 
schacht voor proviand ingebouwd, waarboven een dwarsbalk met
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scharnierende eindstukken en een Vj-tons elektrische takel. Deze 
schacht dient tevens voor transport van zware stukken naar en 
van de machinekamer.

De proviand-vriesinstallatie werd eveneens ontworpen en ge
leverd door de fa. Bronswerk-Fijenoord. De met R 12  werkende 
installatie is geheel automatisch.

H et schip is voorzien van een Oertz-roer en een Vierram s-stuur- 
machine, fabrikaat Hastie.

De besturing vanaf de brug is óf hand-hydraulisch óf hand- 
elektrisch; de autom atische piloot is van het fabrikaat Arkas.

De stuureigenschappen zijn bijzonder goed, hetgeen geïllus
treerd wordt door bijgaand diagram (fig. 3) van een standaard 
stuurproef, genomen tijdens de technische proeftocht.

De huid is katodisch beschermd door een automatische Guar- 
dion Cematicinstallatie.

De reddingboten, elk voor 82 personen van gewapend polyester, 
zijn vervaardigd door de firm a M ulder & Rijke, evenals de zeil- 
sloep, welke voor recreatie van de bemanning aan boord is opge
steld.

De davits m et door druklucht aangedreven lieren zijn geleverd 
door de Davit-Company; de lichtmetalen statietrappen door de 
firma Verhoef.

Nautische uitrusting

De brug is zoveel mogelijk rondom van ramen voorzien. 
Tegen het frontschot is een brugconsole opgesteld, waarin de 
navigatie-apparaten, telegraaf, elektrische stuurinrichting en te
lefoons zijn ondergebracht. De brugconsole werd geleverd door 
Groenpol.

Aanwezig zijn twee radars, waarvan één in een plotkamer 
naast de kaartenkam er, Sperry-gyrokompas-installatie m et .A r
kas autom atische piloot, V .H .F., Sallog-installatie, radio-rich- 
tingzoeker, telefooncentrale, echosounder met extra dochter in 
de brugconsole, alarm paneel voor de bilge-indicators, telegraaf- 
commandoschrijver etc.

Machine-instaüatie

Bij het ontwerp van de machine-installatie heeft als voornaam 
ste doelstelling voorop gestaan een betrouwbare, weinig toezicht 
vereisende installatie te bouwen, waarvan het onderhoud zo be
perkt mogelijk zou blijven.

Uitgangspunt werd hierbij het volgende:

1. op zee moeten de wachtwerkzaamheden door één persoon 
(de wtk) kunnen w orden verricht.

2. in de haven dient de hulpinstallatie zodanig bewaakt te zijn, 
dat geen wacht behoeft te worden gelopen.

3. het onderhoud dient w aar mogelijk beperkt te worden door 
het toepassen van zeer goede slijtage en /o f corrosiebestendige 
materialen, keuze van hoogwaardige werktuigen en door be
paalde onderhoudswerkzaam heden op contractuele basis door 
derden te laten uitvoeren.

Om het gestelde onder 1. te kunnen uitvoeren, werden de vol
gende maatregelen genomen:

a. op het tussendek in de machinekamer werd aan de voorzijde 
van de hoofdm otor een aparte centrale controlekam er (fig. 
4), tevens m anoeuvreerstand, ingericht.

b. op hetzelfde tussenbordes werden die werktuigen geplaatst 
welke nog een bepaalde mate van toezicht gedurende de vaart 
zouden kunnen vereisen.

c. zo zorgvuldig mogelijk werden wachtarbeidbesparende appa
ra tuur en alarm eringsapparaten uitgezocht en in vrij uitge
breide m ate toegepast.



Fig. 4. Centrale manoeuvreer- en controlekamer.

Om het gestelde onder 2. te bereiken, werd nauwkeurig nage
gaan welke grootheden van het havenbedrijf bew aakt dienen te 
worden. Deze bewaking werd via de data-logger van de vries- 
installatie tot stand gebracht, waarbij tevens van de mogelijkhe
den gebruik werd gemaakt om enkele grootheden van het hulp- 
bedrijf door de typemachine van de data-logger te laten noteren.

Om tenslotte het gestelde onder 3, te bereiken, werd het volgende 
gedaan:

a. de hulpmotoren werden zodanig opgesteld, dat deze uit het 
schip zijn te halen, zodat grote revisiebeurten aan de wal 
door de fabrikant van deze hulpmotoren kunnen worden uit
gevoerd.

b. voor het m ateriaal van de zeewaterleidingen werd Kunifer 
10 toegepast.

c. in  de zeewaterpompen werd extra corrosiebestendig materiaal 
toegepast.

d. het „onderste” gedeelte van de machinekamer werd als zo
genaamde „pom pkelder” ingericht. Hier werden zo min mo
gelijk vloerplaten en roosters toegepast opdat leidingen zo 
goed mogelijk bereikbaar bleven. Bovendien werd de grootste 
aandacht besteed aan een zo gunstig mogelijke loop van de 
leidingen, (fig. 5). H et betreffende leidingschema is aan de 
pom p bevestigd.

e. werkplaats en magazijnen werd naast elkaar geprojecteerd. 

H oofdm otor

De voortstuwing van het schip geschiedt door een B & W 
6-cilinder m otor van het type 84VT2BF180 met een maximum 
dienstvermogen van 12.600 apk bij 110 om w/m in. In  bijzon
dere gevallen mag het vermogen worden op gevoerd tot 13.500 
apk bij 112.6 om w /m in.

De m otor werd in  licentie vervaardigd door M itsui te Tamano, 
Japan. Bij motoren waarvan het aantal cilinders een veelvoud 
van 3 bedraagt, is het mogelijk het effect van de turbocom pres
soren te verhogen w aardoor de spoelpoorten lager kunnen zijn 
en de uitlaatklep later kan openen.

V an dit z.g. „new porting” systeem werd bij deze m otor 
gebruik gemaakt w aardoor het brandstofverbruik daalde tot 150 
gram  M D F per apk, per uur bij vol vermogen.

De twee turbocom pressoren type B & W eveneens door Mitsui 
in licentie vervaardigd, zijn voorzien van glijlagers. Indien op zee 
een turbocom pressor buiten bedrijf raakt, kan door het bijzet
ten van een elektrisch gedreven noodblower een vermogen van 
6300 apk worden ontwikkeld waarbij de scheepssnelheid nog 
16 knopen zal bedragen.

Fig. 5. Pompopstelling.

De hoofdmotor is ingericht voor gebruik van zware brandstof 
tot een viscositeit van 3500 sec. R I .

De cilindersmering wordt verzorgd door ,,Jensen”-apparaten 
met zichtbare dosering door „M untz”-glaasjes. Indien één appa
raat niet werkt of onvoldoende is gevuld, treedt een alarmin- 
richting in werking.

De smering van klephefbomen en uitlaatklepstang-geleidingen 
geschiedt automatisch door een via de nokkenas gedreven „As- 
sa”-impulspomp. De zuigerstangpakkingbussen zijn voorzien van 
„Heco” slijtringen. De kruishoofdmetalen werden na het pas- 
schrapen elektroli’tisch voorzien van een loden inlooplaagje met 
een dikte van 0,04 mm.

De motor wordt bediend en bewaakt vanuit de centrale con
trolekamer gelegen op het tussendek aan de voorzijde van de 
motor. In  noodgeval kan de motor vanaf de brug worden ge
stopt nadat de telegraaf op de brug in de stopstand is geplaatst.

De vierbladige bronzen schroef werd geleverd door Lips.

Dieselgeneratoren.

Op het tussendek aan de achterzijde van de m achinekam er be
vindt zich de hulpmotorenkamer waarin 4 diesel generatoren zijn 
opgesteld. Om het geluidsniveau van de m otoren te verlagen, 
werden na overleg met T.N.O. de wanden van de hulpmotoren
kamer geïsoleerd, hetgeen voor normale bedrijfscontrole af
doende is gebleken.

Door middel van een uit 3 verschuifbare delen bestaand 6 
mm dik stalen schot kan de hulpmotorkamer in tweeën worden 
gedeeld. Door deze tijdelijke voorziening is het mogelijk aan een 
motor te werken zonder geluidshinder te ondervinden van de 
aan de andere zijde van het schot te werk staande motoren.

De motoren zijn van het fabrikaat Krom hout type 12VTHD- 
120 met een vermogen van 390 apk bij 1800 om w /m in.

Doordat de 12 cilinders in V vorm zijn opgesteld, is een com
pacte motor verkregen, die door een eigen aangebouwd koelwa
ter, smeerolie, en vuldruksysteem zich uitstekend leent voor com
plete vervanging bij algehele revisie.

In de hulpmotorkamer zijn hiertoe transportbalken en rails 
aangebracht om elke motor te kunnen verplaatsen en via een luik 
naar de proviandschacht te kunnen hijsen vanwaar direct trans
port naar de wal mogelijk is.

Het kleine onderhoud aan de motoren zal aan boord geschieden, 
na 18.000 bedrijfsuren is elke motor aan een grote onderhouds
beurt toe en zal dan door de walreserve worden vervangen.

Elke hulpmotor is beveiligd tegen te lage smeeroliedruk en te
gen te hoog aantal omwentelingen en wordt bew aakt op te hoge 
cilinder koelwatertemperatuur, te lage cilinderkoelwaterdruk en te 
lage circulatiewaterdruk en bij een bepaalde afwijking van de 
frequentie.



Het onderhoud aan de wal zal door „Kromhout” worden ver
zorgd. Elke motor drijft via een Vulcan-koppeling een „H eem af” 
320 KVA 440 V 60 per. generator.

Het bij- en afzetten van de motoren en het bij- en afschakelen 
van de generatoren geschiedt vanuit de centrale controlekamer.

Centrale manoeuvreer- en controlekamer
Zoals reeds geschreven, is de machine-installatie ontworpen 

om op zee de wachtwerkzaamheden door één persoon (een wtk) 
te laten verrichten en ’s nachts in de haven de machinekamer 
onbemand te kunnen laten. Om dit mogelijk te maken, zijn de 
normale handelingen die op wacht dienen te geschieden, ge
concentreerd in de centrale manoeuvreer- en controlekamer, 
(fig. 4).

Bij de pijpaanleg is er rekening mee gehouden dat het bunke
ren en het overzetten van brandstof of zoetwatertanks door m id
del van naast de controlekam er bevindende afstandsbediening 
van de betreffende afsluiters kan geschieden. De pneumercators, 
levering Observator, zijn naast deze afstandsbediening opge
steld. V er afgelegen ballasttanks zijn voorzien van luchtdruk ge
commandeerde vlinderkleppen, die vanuit de machinekamer w or
den bestuurd. Door elektrische terugmelding zijn de uiterste stan
den van de kleppen in de machinekamer waarneembaar.

In de centrale manoeuvreer- en controlekamer bevinden zich:

a. het hoofdschakelbord geleverd door Croon & Co.

b. de datalogger voor de ladingkoelinstallatie met schrijfma
chine, fabrikaat T.K.S./'Sperry m et 144 meetpunten, waarvan 
78 punten bewaakt zijn.

c. de centrale manoeuvreerstand van de hoofdmotor met daarbij 
behorende meters, verklikkerlampen, viscotherm enz. onder
gebracht in een beeldschema.

d. een paneel met beeldschema waarin meters en verklikker
lampen van de hulpm otoren zijn ondergebracht; op dit paneel 
bevinden zich verder niveaumeters, meters en verklikkers- 
ketelinstallatie, bilgealarms, telefoons, etc.

e. de centrale aanzetkast van de hulpmotoren. N a het bijzetten 
en op druk komen van een elektrisch gedreven smeerolie 
voorpompje kan de hulpm otor worden aangezet en nadat 
dit door een meldingslamp is aangegeven op het net worden 
geschakeld.

f. een tableau met meldingslampen van de lading vriesinstallatie 
met de zelfregistrerende thermometers, fabrikaat Drayton, 
waarmede tevens de gewenste kamertemperaturen kunnen 
worden ingesteld.

g. de afstandbediening van diverse apparaten zoals aanzetlucht- 
klep, hoofdmotor, dempers in rookgaskanaal rond Cochranke- 
tel om onder de vaart de stoomdruk te kunnen regelen. 
Bediening borstelhefinrichting van Siemens Ford-torsieme- 
ter en aflezing daarvan. Regeling temperatuur smeerolie en 
brandstof hoofdmotor.

De controlekamer is aangesloten op het normale machinekamer 
ventilatiesysteem; wel werden ter bescherming van de apparatuur 
tegen stof de uitlaatopeningen in de ventilatiekoker voorzien van 
fijn filter materiaal.

Data-logger
Dit meetwaardenregister apparaat is vervaardigd door „Tokyo 

Keiki Seizosho” in Japan. De meetpunten kanalen zijn als volgt 
verdeeld:

v. d. lading-vriesinst. worden 55 punten, geregistreerd, waarvan 20 bewaakt 
worden 12 punten geregistreerd, waarvan 6 bewaakt 
worden 26 punten geregistreerd, waarvan 18 bewaakt 
worden 27 punten geregistreerd, waarvan 10 bewaakt 
worden 5 punten geregistreerd, waarvan 5 bewaakt 
worden 19 punten geregistreerd in de kaartenkamer.

v. d. palmolie-inst. 
v. h. hulpbedrijf 
v. d. hoofdmotor 
v. d. prov.-vriesinst. 
v. d. ladingruimen

De bew aakte punten geven een alarm ering als de m eting aan
geeft dat een ingestelde bovenste of onderste grensw aarde is b e 
reikt. Enkele meetpunten hebben zowel een bovenste als onderste 
grenswaardebeveiliging. De instelling van de begrenzing ge
schiedt voor de ladingvries- en palm olie-installatie m et een pen 
nenbord. De andere m eetpunten w orden met potentiom eters in
gesteld. N a het instellen kan  de grenswaarde w orden gecon
tro leerd  door deze na het om zetten van een schakelaar op een 
projectieplaat af te lezen.

D e ternperatuurvoelers van de lading vriesinstallatie hebben 
een nauw keurigheid van ± 0 ,1  °C in  het gebied van — 3 °C  to t 
+  3 °C  en een nauwkeurigheid van ±  0,2 °C buiten dit bereik.

De andere ternperatuurvoelers hebben afhankelijk van  de u it
voering een nauwkeurigheid van ± 1  °C  to t ± 2  °C. D e nauw 
keurigheid van druk-, A m père- en kilowattmeters bed raag t ±  
0,5 % van het meetbereik.

D oor een keuzeschakelaar kunnen groepen m eetpun ten  w or
den afgeschakeld indien de betreffende werktuigen of een bepaal
de installatie niet in bedrijf is.

De gem eten waarden w orden autom atisch naar keuze elk u u r 
of elke 2  uur door een I.B .M . golfbalschrijfmachine genoteerd. 
Ind ien  gewenst, kan door het indrukken van een knop een 
tussentijdse registratie w orden verricht.

De journaalbladen waarop de registratie geschiedt zijn in  3- 
voud, zonder dat van carbonpapier gebruik w ordt gem aakt. De 
registratie geschiedt m et een snelheid van 3 seconden per m eet
punt.

D oor h e t indrukken van selectieknoppen die tezam en het ge
wenste kanaalnum m er vorm en w ordt elk m eetpunt op  ieder ge
wenst m om ent, mits de data-logger niet zelf meet, afzonderlijk 
op een glazen projectieplaat digitaal gepresenteerd.

D e bew aakte meetpunten w orden voortdurend afgetast m et een 
snelheid van  1 seconde per kanaal.

Indien de alarm ering in werking treedt, wordt de kanaalpositie 
in rood aangegeven op de projectieplaat. In  het beeldschem a zal 
de betreffende signaallamp dan rood knipperen en akoestisch 
w aarschuw en.

Op de brug bevindt zich een kleine schrijver, die n a  het in- 
drukken  van een knop de tem peraturen van de ladingruim en 
registreert. D eze registratie is alleen niet mogelijk gedurende de 
korte tijd dat de data-logger zelf alle punten meet.

A larm ering  algemeen

H et alarmeringssysteem van de data-logger is onderling v e r
bonden m et alle andere alarm eringsystem en en w ordt buiten  de 
contro lekam er kenbaar gem aakt door middel van 9 zw aailichten, 
die op bepaalde plaatsen in de m achinekam er zijn aangebracht. 
O p dit systeem is tevens de alarm ering van de telefoon en  tele
graaf aangesloten.

H et is hierdoor niet nodig dat de wachtdoende w tk in de con
tro lekam er blijft.

In  de hutten  van de 2e to t en m et de 5e w tk’s en in  de  salon 
bevinden zich speciale contactdozen, die verbonden zijn m et 
deze alarm installaties. D oor een zoemer op de contactdoos aan 
te sluiten, zal bij onbem ande m achinekam er de w achtdoende 
w tk w orden gewaarschuwd als één van de alarm system en in 
werking treedt.

H ulpw erktuigen en diverse apparatuur

E en aantal hulpwerktuigen kom t autom atisch in bedrijf als dit 
nodig is zoals sanitaire pom pen (M aters), drinkw aterpom pen (M a
ters) en  de luchtcom pressoren (Tanabe).

V an  andere bijstaande hulpwerktuigen kom t autom atisch de 
„stand-by” in bedrijf als de druk in  de persleiding onder een 
ingestelde waarde komt. D it is het geval bij: circulatiepom pen- 
hulpm otoren (Stork), verstuiver-koeloliepom p-hoofdm otor 
(H outtuin) en nokkenas sm eeroliepom p-hoofdm otor (H out
tuin). B randstofboosterpom pen voor hoofdm otor. (H outtuin).



De tem peratuur van de volgende media w ordt autom atisch 
geregeld door tem peratuurregelaars van het fabrikaat N akakita 
of Am ot. H et zijn de smeerolie van de hoofdm otor, cilinder- 
koelwater-hoofdm otor, brandstofklepkoelolie, smeerolie voor de 
uitlaatgasturbine, spoellucht van de hoofdm otor en brandstof 
voor de hoofdmotor.

De hoofdsmeeroliepompen, brandstoftrim pom p, ballastpom p 
en nazuigpom p en turbo-oliepom pen werden geleverd door 
H outtuin. Cil. koelwater- en circulatiepom p-hoofdm otor en cir- 
culatiepom pen-vriesinstallatie werden geleverd door Stork.

De lens en algemene dienstpom pen werden geleverd door Tai- 
koku Japan. Sasakura vervaardigde de 30 tons zoetw aterbereider 
type A tlas A FG U  No. 6. Op de machinekamerbilges en op alle 
ruimbilges zijn niveau-verklikkers aangebracht.

V oor de luchtbediende regel- en m eetapparatuur is z.g. „in
strum enten lucht” van 5 ato beschikbaar. Om condensatie in de 
apparatuur te voorkomen, is de lucht gedroogd in een „H ankin- 
son”-koeler. In  de m achinekam er is voorts een brandalarm in- 
richting aangebracht (fabrikaat Nom i Bosai Kogyo), welke bij 
begin van brand in de gang werktuigkundigen waarschuwt.

Cochranketel

D oor Ishikaw ajim a-Harim a (I.H .I.) Nagoya w erd vervaar
digd de gecombineerde Cochranketel, die gevoed m et uitlaatgas
sen van de hoofdm otor een capaciteit heeft van 1400 k g /p e r 
uur en m et olie gestookt van 2000 k g /p e r uur.

De regeling van de stoom druk op zee geschiedt door m inder 
of m eer gas door of om de ketel te laten gaan. Deze regeling ge
schiedt door m iddel van gasdeuren, welke vanuit de  controleka
m er kunnen worden bediend.

De ketelstookinstallatie werd vervaardigd en geleverd door Tas, 
Am sterdam .

Deze installatie werkt nadat de waakvlam met de hand is aan
gestoken geheel automatisch. Gedoofde vlam, te  laag w ater
peil of een algemene storing stellen de stookinstallatie buiten 
bedrijf en de alarminstallatie in werking.

Reinigingsinstallatie

In  de separatorenkam er zijn opgesteld 3 stuks zelfreinigende 
centrifuges, fabrikaat Laval type M A PX 210, w aarvan er twee 
bestem d zijn voor reiniging van zware olie en de laatste voor re i
niging van de smeerolie van de hoofdmotor.

Na het m anuaal aanzetten is de werking autom atisch, op van 
te voren bepaalde tijdstippen heeft autom atische reiniging plaats. 
Indien tijdens het bedrijf het waterslot verbreekt, sluiten d e  
brandstofkleppen, hetgeen in de controlekam er w ordt gemeld.

Door de fa. K oopm an werd elke centrifuge op een fundatie 
sam engebouwd m et platen-voorwarm er, afsluiters en kasten m et 
apparatuur voor autom atische bediening en beveiliging.

V oor het reinigen van de lichte dieselolie voor de hulpm otoren 
wordt volstaan m et filters.

Elektrische installatie.
De opwekking van de 440 V  3 fasen 60 H z w ordt verzorgd 

door 4 generatoren van 260 kW  van het fabrikaat H eem af.
Op het hoofdschakelbord w orden m et A SEA  autom aten en  

Heem af „R ap itac t” relais de generatoren autom atisch parallel 
geschakeld. V oor de beveiliging van de generatoren en het u it
schakelen van de niet essentiële groepen w orden relais van  C om 
pagnie des C om pteur en  Voigt en H aeffner-autom aten gebruikt.

V oor de afgaande groepen van het hoofdbord zijn V elasco- 
schakelaars van het fabrikaat H azem eyer toegepast.

■ V oor de 440 verbruikers zijn panelen geconstrueerd w aarin  m et 
laden de m otor bescherm schakelaars zijn opgenom en. In  to taal 
zijn 9 van deze panelen in de m achinekam er en in  de dekhuizen 
geplaatst voor ongeveer 150 elektrom otoren.

H et hoofdschakelbord en de ladepanelen zijn geleverd, door d e  
firm a C roon & Co.

V oor alle m otorbescherm schakelaars en signaleringen is ge
bruik gem aakt van B rookhirst Igranic-m ateriaal.

De kom buis en  de kleine krachtverbruikers w orden gevoed 
m et 220 V  wisselstroom  middels 4 4 0 /2 2 0  V  drie fase trans
form atoren.

V oor de verlichting zijn 6 enkel fase transform atoren m et een  
m iddenaftakking voor aarding voorzien m et een secundaire span
ning van 110 Volt.

V oor w andcontactdozen aan  dek en vochtige ruim ten zijn in to 
taal 6 stuks 1 1 0 /4 2  V olt transform atoren geïnstalleerd.

De transform atoren zijn geleverd door T orishim a E lectric 
W orks. V o o r de noodverlichting op 24 V  zijn nikkelcadm ium  b a t
terijen geïnstalleerd van Furukawa.

Tijdens de proeftocht langs de gemeten mijl w erd een gemid
delde snelheid behaald  van 21,50 zeemijlen bij een verm ogen 
van 12.600 apk en een w aterverplaatsing van 10.600 ton, welke 
snelheid die, bepaald  u it de m odelproeven, m et 0 ,35 knoop 
overtrof.

BEDRIJFSFILMS 1967 VAN WILTON-FIJENOORD EN BRONSWERK-FIJENOORD

H et is om diverse redenen een zeer ge
lukkige gedachte van de directies der 
beide ondernem ingen geweest, om dit jaar 
voor het traditionele jaarlijkse vertonen 
van de bedrijfsfilms, op de grote zaal van 
de Doelen te R otterdam , een beroep te 
doen.

In  de eerste plaats w erd er door ge
dem onstreerd wat het sam engaan van de
ze ondernem ingen voor de R otterdam 
mers niet alleen, m aar voor ons gehele 
land betekent.

Zoals ir. J. E. W oltjer in zijn openings
rede aanhaalde, was het nu mogelijk om, 
alhoewel het aantal werknemers zoveel 
groter was geworden, toch in enkele da

gen alle gegadigden de kans te geven de
ze films te  zien. In  de tweede plaats was 
het voor de employés een omgeving om 
m et familieleden de activiteiten te leren 
kennen, waarvan velen alleen nog m aar 
bij geruchten het bestaan kenden.

D it geldt zowel voor de activiteiten als 
voor de omgeving. H et zal voor velen 
der aanwezigen geweest zijn als voor de 
schrijver hiervan, nl. de eerste m aal dat 
hij deze grote zaal werkelijk in gebruik 
ziet; een ervaring die naar m eer vraagt.

De beide bedrijfsfilms, alhoewel van 
zeer uiteenlopend karakter, w aren zeer 
goed van samenstelling en de producers 
ervan verdienen alle lof. V ooral het

spectaculaire van het werk bij „W ilton- 
Fijenoord” tegenover het m eer statische 
van dat bij „B ronsw erk-Fijenoord” viel 
zeer duidelijk op. Bij dit laatste m oet m en 
zich altijd realiseren, welke ontstellende 
krachten besloten zitten in  de vele druk
vaten en leidingen, welke de revue pas
seerden en gelukkig (of ongelukkig) b e 
kend worden, indien er zich calam iteiten 
voordoen.

De m uziek door de H arm onie W .F. bij 
de entree zorgde al dadelijk voor een fees
telijk tintje en het geheel was een  geslaag
de avond.

Joh. F. V .



T H E  REPLACEMENT LIBERTY SHIP 

Lezing gehouden t i jdens hef Eu ropor t  Congres 1 9 6 7  te A m s te rdam

by

B R Y A N  E. URW 1N
Consulting Naval Architect

Introduction

For a year and a half now the 
„Replacem ent Liberty Ship” has received 
m ore publicity and attention than  any 
other type of ship. Almost every ship
building nation in the world has pro
duced its version of a replacem ent for 
the now ageing „wartime-built work
horse” . I t is regrettably noticeable that 
the United States, „M other” of the ori
ginal „Liberty” are not interested in  their 
replacement.

In  common with m odern shipbuilding 
trends, it was the Japanese who took the 
initiative. Because the subsequent suc
cess of the C am pbell/I.H .I. „Freedom ” 
vessel, many people are unaware that it 
was Nippon Kokan K.K. who initiated 
the Replacement Liberty Ship with their
14,000 ton dwt. vessel which was later 
increased to 15,000 ton dwt. at the re
quest of the Owner who ordered the first 
two vessels.

However, it was not long before all of 
the Shipbuilding nations began to take 
stock and jump on the band wagon. Now 
there are at least 17 designs on the m arket, 
6 of which are available in Japan, and 
it is noticeable that they all come within 
the 14-16,000 ton dw range.

M arket potential

A bout a year many people (the author 
included) anticipated a potential m arket 
of about 500 or 600 ships of the Repla
cement Liberty Type. However, bij the 
end of 1966 no one would have expected 
the total order book to exceed 100.

Since the recent Suez Crisis there has 
been a m arked increase of activity to
wards the Replacement Liberty, although 
the author is no t at all sure tha t the 
Suez Crisis is entirely responsible. This 
could raise the potential to about 300 
ships. F o r instance, most of the enquiries 
received by the author in recent weeks 
have stemmed from the F ar E ast and 
South America, these vessels being 
intended for trades which would not be 
effected by the Suez Canal. A  large 
num ber of enquiries are being received 
by the developing countries for new ton
nage based on the Replacement Liberty 
type of vessel, even though these coun
tries do not always possess the old 
Liberty. It is felt, therefore, that the term 
„Replacem ent Liberty” is rather mis
leading. „Econom y Class All Purpose 
Cargo Vessel” would seem to be more 
fitting with the potentiality.

Ship Design

Each Naval A rchitect and Shipbuilder 
has his own ideas on what design features 
should be incorporated in the vessel.

The trend in m ost cases has been to 
aim at a low building cost with a com
plete disregard fo r the m an who has to 
operate the ship, the Owner. Most ship
yards are capable of designing a very 
inexpensive ship, but this usually results 
in a unit which m ay not even be able 
to compete with an old Liberty ship.

Items such as large hatch covers, 
efficient cargo gear, bridge control of 
m ain engines, central control of auxilia
ries, all, at first sight, appear to involve 
expense which m ay not be in keeping 
with an economy type ship. However, 
the cost of these items in relation to the 
savings to the Owner in service are quite 
small and in m ost cases one will find an 
Owner willing to  pay this extra initial 
cost.

Saving in initial cost can be achieved 
by careful design of the steel work which 
should not exceed minimum classifica
tion society requirem ents and be easy 
and economical to  erect. The use of 
chipboard and steel a n d /o r  standard fur
niture are other m eans of saving costs. 
F urther savings can be achieved by pur
chasing bought-in equipm ent in bulk. 
One must think in these terms otherwise 
the low price dem and could never be met. 
Obviously there is a certain risk in this 
procedure, bu t by costing on the basis of 
multiple orders, considerable reduction 
in price is achieved which is attractive 
to the Owner provided there is a reason
able standard of specification.

The medium speed diesel engine pro
pulsion system is considerably cheaper 
than the slow-running engine of the same 
power, although it is not always easy to 
convince the Owner of the other advan
tages such as lower fuel consumption, 
less weight, less space required and easy 
handling of parts. On the other hand, 
6 of the Replacem ent Liberty Type ves
sels on the m arket offer medium speed 
diesel engines with the basic ship.

Cargo gear should be adequate, though 
not extravagant. F o r example a good 
combination of 5 and 10 ton derricks 
should be provided with an optional 
heavy lift derrick of say 50 or 100 tons. 
The derricks should be long enough to 
allow double working over either side.

Hatches should be as large as possible 
to perm it easy handling of containers, 
lumber, steel products, machinery etc. 
and should be arranged so that the 
necessity of shifting boards is kept to a

m inim um . If possible, the tween deck 
hatch  covers should be manoeuverable 
enough to  enable them  to be formed into 
feeders.

Such arrangements do involve a little 
ex tra cost, but to the Owner this is 
considered essential for economic opera
tion.

W ith steel watertight hatch covers, fire
fighting appliances in the cargo holds are 
no t essential unless the Owner intends to 
use the vessel in special trades which 
require such equipment. In such circum
stances hold fire fighting equipm ent could 
be offered.

In  every aspect of Governmental and 
Classification Regulations etc. the design 
should comply with minimum require
m ents only.

T he vessel should be able to trade 
with all countries having a seaboard, no 
m atter how primitive the facilities are and 
how shallow the water. Consequently, it 
is essential that the draft be kept to a 
m inim um , say 29'-6" (9 metres).

F o r the type of trades envisaged for 
Econom y Class Cargo Vessels high speed 
is no t im portant or account of the turn- 
round tim e likely to be encountered. 
141A to 15 knots would be adequate for 
these vessels. However, some Owners 
have shown an interest in  operating 
these vessel on semi-liner runs where a 
little m ore speed is required. Conse
quently the engine room should be de
signed to allow for increases in power 
w ithout m ajor engine room  re-design- 
The medium  speed engine bends itself 
very well to such arrangements.

I t  is extremely im portant that the ves
sel, a t its basic price, be fitted out as an 
economic operating unit and be comtem- 
porary. So many of the designs on the 
m arket have reverted to 20 year old 
practices and omit vital design features 
deliberately with a view to charging the 
Owners extras, knowing he m ust do so 
to pu t his ship to sea. The author regrets 
to report that he has come face to face 
with such practices here in Europe.

Sub-contractors should be kept to a 
minim um , with each one supplying as 
m uch equipment as possible and thus 
simplifying maintenance and the m atter 
of spares.

Building costs and credit facilities

Before any headway is made with an 
Owner, one must know the co st Even 
m ore im portant, one must be able to 
advise the Owner on credit facilities.

M any Owners have carried out a study 
on earning capabilities of an „Economy



Class” vessel, setting these against loan 
repayments and running costs. In  general 
the results show that a vessel costing 
£  1,000,000 with 80 % credit repayable 
over 10 years at 5 % % interest is a losing 
proposition on current freight rates. To 
make the vessel a paying proposition if 
built under credit, the facilities would 
have to comprise about 90 % credit over 
12 years at 51/2 % , the 5 Vi % including 
all bank charges etc.

It will be noted that the author assumes 
the vessels will be required to be built 
on credit. Owners who are interested in 
a cash payment are almost non-existant. 
However, in such cases a vessel costing 
about £  1,000,000 is an attractive propo
sition.

In addition to the consideration of cre
dit to attract the Shipowners to this type 
of vessel, the Japanese set a precedent 
by being able to keep the price below a 
million pounds. Consequently each sub
sequent design had to be offered at a 
price below a million pounds to be 
attractive no matter how high the speci
fication. The author believes this to be 
the only reason for the price having to 
fall below the „magic figure” . Even after 
2 years of „Economy Class” marke
ting, when almost everyone realises that 
costs must rise, Owners still demand 
that the price be below one million 
pounds. This, of course, calls for con
siderable hard thinking on the part of the 
designers and shipbuilders.

Operating costs

Provided a specification similar to that 
of the author’s is adhered to for these 
„Economy Class” ships the vessel should 
be adequately manned with a total com
plement of 28-30. Total fuel consump
tion with a medium speed engine capable 
of 5900 BHP (90 % rating) is about 21 
tons/day  plus 1V2 tons diesel oil per day 
for the alternator sets.

A  typical daily cost breakdown is 
shown below for a 14,000 ton dw. 
„Economy Class” cargo vessel. This does 
not, of course, include fuel costs and is 
based on the assumption that the crews 
will not be Western European.

Crew
£

132
Victualing 22
Deck Stores 17
Engine Stores 6
Lub. Oil 12
Docking, Repairs & Surveys 26
Spares 7
Insurance (Hull and Machinery) 22
P and I Club (Crew) 16
Port Charges (Owners Account) 2
Management 18
Sundries 3

Total 283

In the event of the vessel being under 
British Flag, the additional cost per day 
would be about £  40, making a total of 
£  323 per day.

If fuel costs are to be considered, it 
should be borne in mind that in many 
parts of the world the difference in price 
is negligible between 1500 and 3500 secs 
Redwood No. 1, although the latter in
volves considerably m ore maintenance. 
Therefore, intended trade routes and type 
of fuel to be used should be carefully 
considered when specifying the main en
gines and auxiliaries. W hilst many manu
facturers have a gimmick of offering 
equipment suitable for operation with 
heavy fuel of 3,500 secs Redwood No. 
1, very few operators use this fuel and 
consequently the author believes that if 
the equipment is suitable for 1500 secs 
Redwood No. 1 (thus saving cost) this 
would be sufficient.

Conclusion
The author has deliberately attempted 

to keep this paper as General as possible, 
yet provide enough information to  pro
mote discussion among those people 
present at the meeting. In  any case, all 
of the major m arine publications carry 
detailed information of each „Economy 
Class” design and the author feels that 
detailed discussions on design would be 
superfluous at this meeting

VAARTUIG VAN REVOLUTIONAIRE CONCEPTIE IN AANBOUW
De Nederlandse Maatschappij voor 

W erken Buitengaats heeft bij Boele’s 
Scheepswerf en Machinefabriek in Bol
nes een vaartuig van revolutionaire con
ceptie in aanbouw. Het is een dubbel- 
rompschip, dat o.a. zal worden ingezet 
voor werkzaamheden samenhangend met 
de exploratie naar en exploitatie van gas
en olievoorkomens in volle zee en dat 
verder kan worden gebruikt voor inspectie 
en reparaties van ver buitengaats in zee 
opgestelde installaties.

In de Nederlandse Maatschappij voor 
Werken Buitengaats werken samen Bos 
en Kalis uit Sliedrecht, Van Hattum  en 
Blankevoort uit Beverwijk, de Holland- 
sche Beton Maatschappij samen met de 
Hollandsche Aanneming Maatschappij uit 
Den Haag, Dirk Verstoep uit Den Haag, 
Adriaan Volker uit Sliedrecht met de 
dochtermaatschappij Bato uit Den Haag.

Samen beschikken deze maatschappij
en reeds over een flink potentieel voor het 
uitvoeren van werken in zee. H et nu bij 
Boele in bouw gegeven vaartuig is het 
eerste dat voor de groep gezamenlijk 
wordt gebouwd.

Het vaartuig is ontworpen door oud- 
marine-constructeur ir. J. J. Stenger in 
Den Haag, die, uitgaande van de rustige 
ligging van onderzeeboten op periscoop- 
diepte, een constructie met een dubbele 
romp tekende, die in woelig water weinig

neiging tot slingeren en stampen zou ver
tonen. Hij verhoogde de stabiliteit van 
de constructie door twee vleugels onder 
water tussen de beide rompen aan te 
brengen die als golfdempers dienen. Bij 
proeven in het Nederlandsch Scheeps
bouwkundig Proefstation in Wageningen 
is gebleken, dat het stampen en dompen 
van het schip minder is dan de helft van 
een conventioneel schip. Het kan daar
door „operationeel” blijven tot wind
kracht 5, wat betekent dat het 80 van de 
100 dagen in bedrijf kan zijn zonder door 
weersomstandigheden gehinderd te wor
den.

Dit eerste werkvaartuig ter wereld van 
dit principe —  vooral ook geschikt voor 
werk op de Noordzee —  heeft een dek van 
16,8 X  40 meter. Aan dek zijn, behalve 
de commandobrug, een portaalkraan op
gesteld met een hefvermogen van 75 ton 
en een draaikraan met een vermogen van 
20 ton. Onder dek zijn naast de accom
modatie voor 24 man, een laboratorium, 
een werkplaats en een decompressieka- 
mer ondergebracht. Het schip kan wor
den uitgerust met een duikerklok, die 
door een opening midden in het dek aan 
de portaalkraan naar de zeebodem kan 
zakken. H et varend personeel bestaat uit 
12 man; daarnaast is er plaats voor 12 
man „speciaal personeel”, geologen, dui
kers, technici enz. Het vaartuig zal kun

nen worden gebruikt voor verkenningen 
van de lagen onder de zeebodem, voor 
bepaling van de gesteldheid van de bodem 
op plaatsen, waar men installaties wil op
bouwen en voor het opsporen van manke
menten aan eenmaal geplaatste installaties 
en het repareren daarvan.

Om het schip naar locatie te varen be
schikt het over twee verstelbare Lips- 
schroeven in straalbuizen, elk met een 
aangedreven vermogen van 850 pk. De 
besturing geschiedt door middel van vier 
Voith Schneider propellers van 200 pk 
elk, welke zijn ondergebracht in de vleu
gels en die bovendien bedoeld zijn om 
het vaartuig op locatie nauwkeurig op zijn 
plaats te houden zonder dat het hoeft te 
worden verankerd. In  totaal is aan boord 
een vermogen van 3000 pk aan dieselmo
toren geïnstalleerd, waarvan het vermo
gen wordt omgezet in elektriciteit, waar
mee schroeven propellers, winches e.d. 
worden aangedreven.

De holte van het vaartuig is 10,90 m e
ter, het heeft een diepgang van 5,20 m. 
De vleugels tussen de rom pen zijn 1,40 
meter hoog en hebben een lengte van 8 
meter.

Het onder Veritas-klasse gebouwde 
vaartuig moet tegen 15 okt. 1968 de werf 
in Bolnes verlaten. De toelevering van de 
verschillende uitrustingsstukken zal vrij
wel geheel door de Nederlandse industrie 
geschieden.



TEW A TER LATING  ASFALTSTORTER „JAN HE1JMANS”

Op dinsdag 23 januari jl. heeft bij de 
N.V. Scheepswerf en Machinefabriek Va- 
hali te Gendt (Geld.), in het bijzijn van ve
le genodigden de tewaterlating plaats ge
vonden van de asfaltstorter Jan Heijmans.

Dit bijzondere vaartuig is in aanbouw 
voor de N.V. M aatschappij tot Ontwik
keling en Toepassing van Bitumineuze 
Constructies onder water, kortweg Bi- 
tumarin te Zaltbommel, waar o.a. in

participeren de Koninklijke M aatschappij 
W egenbouw N.V. te U trecht en de N .V. 
Aannem ers- en Wegenbouw M aatschap
pij v /h  Fa. ,T. Heijmans te Rosmalen.



Hoofdaannemer van dit kapitale werk- 
vaartuig is Baan Hofm an Machinefabriek 
en Reparatiebedrijf N.V. te Gorinchem, 
die de algehele afbouw en de inbouw van 
de ingenieuze apparatuur zal uitvoeren.

Deze asfaltstorter werd door de weten
schappelijke afdelingen van de moeder
maatschappijen in samenwerking met het 
asfaltlaboratorium van de Koninklijke 
Shell Groep ontwikkeld, waarbij voor 
de nieuwe toepassingsmogelijkheden voor

asfalt onder water, grote belangstelling 
werd getoond door de dienst van de 
Rijkswaterstaat die met de uitvoering 
van de Deltawerken is belast.

De stortmethode van de verschillende 
soorten asfaltmengsels als bodembe
scherming, hetgeen tot op grote diepte on
derwater nauwkeurig uitgevoerd wordt, 
berust op een patent van de Shell. De 
werkmethode en het bijbehorende schip 
werden door Bitumarin ontwikkeld waar

bij het Bureau voor Scheepsbouw ir. P. 
H. de Groot N.V. te Bloemendaal, als 
scheepsbouwkundig adviseur optrad.

De hoofdafmetingen van het vaartuig 
zijn: lengte tussen de loodlijnen 69,60 
m, breedte op de spanten 14,20 m, holte 
in de zijde 4,25 m, gemiddelde diepgang 
ca. 3,00 m.

Het vaartuig is gebouwd onder toezicht 
en volgens de voorschriften van Bureau 
Veritas, Klasse >ï< I  3 /3  D  (Service de 
port) 1.1.

DE AMERIKAANSE MARINE BEËINDIGT PROEVEN MET HAAR 

“ HYDROFOIL TUCUMCARI”
(zie S & W no. 15 d.d. 28-7-’67 en no. 18 d.d. 8-9-’67)

D e Tucumcari, welke voor de Ameri
kaanse Marine ontworpen en gebouwd 
werd door de bekende „Boeing” Fabrie
ken, heeft haar eerste geslaagde proeven 
ondergaan, getuige de actie-foto (fig. 1).
H et 57 tons’ 71 voet lange vaartuig zal 
bij de Amerikaanse M arine worden ge
boekt als PG H-2 (Patrol Gunboat Hydro- 
foil) en gaat hier met 40 mijl snelheid 
over het water. A an de spiegel ziet men 
de luchtaanzuig voor de 3200 pk gas
turbine, welke de dubbele pomp (fig. 2) 
direct gekoppeld aandrijft, die dan door 
de dubbele uitlaten 120 ton water per 
m inuut spuiten.

D e machinekamer is in twee water
dichte compartimenten verdeeld met de 
gasturbine voor de vleugel gedragen 
aandrijving in het ene- en de diesel-

Fig. 1. Actie-foto.

aandrijving voor langzame vaart in het 
andere gedeelte (fig. 3).

Dit heeft het voordeel, dat het vaartuig 
te manoeuvreren blijft ongeacht welke van 
de twee delen der m achinekam er onver
hoopt vol water komt, daar de pompen 
ondergedompeld kunnen werken.

De overheersende reden om de water- 
straalaandrijving te kiezen, is de onge
lofelijke eenvoud vergeleken m et de 
schroefaandrijving. Geen overbrenging 
op schroefassen, geen doorvoeringen, 
geen schroeven en een gemakkelijk te ba
lanceren geheel. Ook een omkeerbewe- 
ging kan vervallen, want door de straal- 
verandering kan men achteruitvaart be
reiken.

Het sturen gebeurt m ede m et een auto
matisch, hydraulisch stuursysteem door 
de flaps aan de achterdraagvleugels. De 
schuine stand van de vleugels ten op
zichte van de romp (fig. 4) geeft het vaar
tuig een grote stabiliteit. Het weggesne
den voorschip voorkomt „paaltjes lopen” 
in zeegang. Alle vleugels zijn intrekbaar, 
waardoor het bevaren van ondiep water 
mogelijk is en ook eventuele reparaties

Fig. 2. Dubbele pomp voor aandrijving.



aan de vleugels vergemakkelijkt, terwijl 
ook het schoonmaken snel kan geschie
den.

H et ontwerp geeft door het gebruik van 
corrosiebestendig, lasbaar aluminium een 
totaal gewicht van 10 ton. De bemanning 
zal bestaan uit 13 koppen.

F0ILB0RNE 
GAS TURBINE

a / D
HULLBORNE D IESEL-

F0ILB0RNE VVATERJET PUM P'

Fig. 3. Dwarsdoorsnede en bovenaanzicht.

Fig. 4. Besturing.

FRONT STRUT. 
(FOILBORNE RUDDER)

Fig. 5. Detail besturing van de grote vleugels 
en waterinlaat.

LLO YD ’S REGISTER OF SHIPPING
De tonnage welke in 1967 werd te water gelaten volgens Lloyd’s 

Register of Shipping (uitgezonderd houten- en niet zelf aange
dreven schepen) in vergelijking met 1966:

1967 1966
Japan ........................................ . . 7.496.876 tons + 811.415
Zweden ................................... . 1.308.473 „ + 147.509
Engeland & Noord-Ierland 1.297.678 „ + 213.379
W est-D uitsland .......................... 1.002.167 „ — 182.303
Frankrijk ................................... 552.960 „ + 110.334
Noorwegen .............................. 522.069 „ — 15.332
I t a l i ë ............................................. 507.141 „ + 85.086
D en em ark en .............................. 487.990 „ + 76.547
Spanje ........................................ 405.965 „ + 7.909

Polen   400.445 „ +  13.105
Nederland .................................... 338.818 „ +  54.547
Joegoslavië .................................... 273.235 „ —  2.422
Oost-Duitsland   243.733 „ —  14.075
Amerika ........................................  242.004 „ - f  74.683
F in la n d ........................................................ 182.307 „ +  44.215
C a n a d a   149.208 „ —  4.002
België .............................................  121.190 „ +  38.946

Zoals reeds lang gebruikelijk zijn geen cijfers van de Volks
republiek China en Rusland (USSR) bekend.

Over Nederland wordt gezegd, dat de 338.818 tons het beste 
cijfer is sinds 1963, waarmede dus de verbeteringen sinds 1964 
worden bevestigd. 96.781 Tons was tanker tonnage en 99.791 tons 
bulk-carrier. 54 % van het totaal was bestemd voor buitenlandse 
rekening.



NEDERLANDSE VEREN IGIN G VAN TEC H N IC I  OP SCHEEPVAARTGEBIED
V O O R LO P IG  PROGRAMMA V O O R  LEZ IN G EN , E X C U R S IES  EN Z.

Verenigingsvlaggetjes met tafelstandaard
Tijdens het Jaardiner 1968 te Amsterdam, trokken de tafelstandaards met verenigingsvlag zoveel belangstelling, dat wij U wijzen op de 

aankondiging uit „Schip en W erf” no. 13 van 30 juni 1967, pagina 337.
Prijs per stuk met houten standaard ƒ 3,50; met verchroomde tafelstandaard ƒ 10,— .

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.

24 april 1968 Lezing over DAF-Motoren.
te Groningen

14 mei 1968 Algemene Ledenvergadering. Tijd en plaats 
zullen nog nader worden bekend gemaakt.

16 mei 1968 Experiences with electronic control equip-
te Rotterdam ment on board of ships, door Messrs. S0ren

17 mei 1968 T. Lyngs0 and/or P. B. Fischer of S0ren T.
te Amsterdam Lyngs0 A.S. te Kopenhagen.

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

Nederlandse Vereniging van 
Technici op Scheepvaartgebied

A F D E L IN G  „ G R O N I N G E N ”

Notulen van de Afdelingsvergadering op 
woensdag 21 februari 1968 in Café Rest. 
R iche te Groningen

Aanwezig 17 leden. Van het bestuur zijn 
de heren F. Smit, G. Smith en W. Vuur
steen met kennisgeving afwezig. Voorzitter 
ir. G. A. Sellmeijer.

D e voorzitter opent te 20.15 uur de ver
gadering met een woord van welkom tot 
de heren A. Timens, P. Hoffmann,. J. Hur- 
tak  en G. Tjapkes van de N.V. de Boer’s 
Fabrieken te Amsterdam, waarvan de he
ren Timens en Hoffman deze avond een 
lezing zullen houden. Hij verontschuldigt 
zich dat hij weer als voorzitter optreedt. 
Afwezigheid van zowel de nieuwe voorzitter 
als de vice-voorzitter zijn hier de oorzaak 
van.

N a het voorlezen van de notulen der 
vorige vergadering krijgt de heer Timens 
het woord. Deze behandelt uitvoerig, aan 
de hand van een groot aantal dia’s, de ont
wikkeling van de transportabele brandblus- 
apparaten en de samenstelling en eigen
schappen van hierin toegepaste blusmid
delen, waarbij voor- en nadelen van de 
verschillende apparaten duidelijk naar vo
ren komen. Van de gelegenheid vragen te 
stellen wordt gebruik gemaakt door de he
ren Elink Schuurman, Vedder, Lamain, K. 
Pronk, Van Lohuizen en B. Niestern.

N a de pauze bespreekt de heer Hoff
m ann COe installaties aan boord van sche
pen en de hierop betrekking hebbende SO- 
LAS voorschriften. Hierna worden nog 
vragen gesteld door de heren Sellmeijer, 
Vedder, Warmerdam, Kraaijenbrink, Aning 
en B. Niestern.

De voorzitter dankt beide sprekers har
telijk voor hun interessante voordracht die 
de toehoorders een grote hoeveelheid prak
tische informatie heeft gegeven.

Hierna geeft de voorzitter een beknopt 
overzicht van de begroting voor het jaar 
1969 en vraagt commentaar van de leden. 
Na de gestelde vragen op een voor ieder 
bevredigende wijze te hebben beantwoord, 
deelt hij mede, dat deze begroting bij het 
hoofdbestuur zal worden ingediend.

Als niemand van de rondvraag gebruik 
wenst te maken, wordt de vergadering te
23.00 uur gesloten.

NIEUWSBERICHTEN
PERSONALIA

L. B. van der Straaten t

Op 1 m aart 1968 overleed te Assen in 
de leeftijd van 33 jaar de heer L. B. van 
der Straaten, industrieel vertegenwoordiger 
Caltex Petroleum Maatschappij (Neder
land) N.V., ’s-Gravenhage.

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

50-jarig bestaan scheepswerf „Welgelegen” 
v.h. C. Amels & Zn., Makkum

De Scheepswerf „Welgelegen” v.h. C. 
Amels & Zn. te Makkum,herdenkt op don
derdag 18 april 1968 haar 50-jarig bestaan.

Ter gelegenheid hiervan zal een receptie 
worden gehouden in de kantine van het 
recreatiecentrum „De holle poarte” te Mak
kum, van 16.00 to t 18.30 uur.

75-jarig bestaan N.V. Machinefabriek 
Kenneiner, Beverwijk

Op 11 m aart jl. herdacht de N.V. Ma
chinefabriek Kennemer te Beverwijk haar 
75-jarig bestaan.

Op genoemde dag had een zeer druk 
bezochte receptie plaats in Hotel Ter Burg 
te Beverwijk.

Koninklijke onderscheiding

Benoemd tot commandeur in de orde van 
Oranje-N assau:

Prof. dr. ir. C. B. Biezeno, oud-hoog- 
leraar aan de Technische Hogeschool, 
Delft.

Vereniging van experts op scheeps- en 
werktuigkundig gebied in Nederland, 
Rotterdam

Het bestuur van bovenstaande vereniging 
heeft zich thans als volgt samengesteld: 
ir. H. L. de Beijer, voorzitter; P. Loef, 
vice-voorzitter; H. Schippers Ing., pen
ningmeester; ir. D. J. E. M. Touw, le  
secretaris en H. G. Heibloem Ing., 2e se
cretaris.

Bond voor Materialenkennis, ’s-Gravenhage

Het „Materiaal” Water

Op 1 en 2 mei a.s. organiseert de Bond 
voor Materialenkennis een twee dagen du
rende bijeenkomst ter bespreking van aller
lei aspecten van het „materiaal” water, dat 
in onze wereldhuishouding een rol van zo 
grote betekenis speelt. U iteraard zal in de 
voordrachten ook de importantie van het 
water in de techniek en voor de industrie 
ter sprake komen.

Het thema van deze ,117e bondsdagen 
is dan ook: het „M ateriaal” water en water 
in materialen.

Plaats van samenkomst: restaurant Es
planade, Lucas Bolwerk, Utrecht. Aanvang 
op woensdag 1 mei 10.00 uur en op don
derdag 2 mei 10.15 uur.

Nadere inlichtingen verstrekt gaarne het 
bureau van de Bond voor Materialenkennis, 
Stadhouderslaan 28, Den Haag. Tel: 070- 
394930.



Techni-show
9 th n  18 mei 1968 (zondag gesloten)

Nieuwe koers in de metaalindustrie?
De Nederlandse metaal- en elektrotech

nische industrie wordt geconfronteerd met 
de vraag, op welke wijze en in welk tempo 
zij haar produktieproces dient aan te passen 
om in de komende jaren met succes haar 
concurrentiepositie op de internationale 
markt te behouden en te verbeteren.

Tegen deze achtergrond is van de zijde 
van de industrie, handel en wetenschap het 
initiatief genomen tot het beleggen van een 
aantal bijeenkomsten, teneinde belangheb
benden te informeren over de diverse con
sequenties, die de voortschrijdende automa
tisering met zich brengt.

De organiserende instanties achten het 
van imperatief belang, dat in het huidige 
stadium van ontwikkeling alle betrokkenen 
zich een goed beeld kunnen vormen van 
de komende problematiek op dit gebied. 
D aartoe is het navolgende program m a op
gesteld:

9 april 1968 te 15.15 uur
Eerste bijeenkomst, georganiseerd door 

de Federatie M etaal- en Electrotechnische 
Industrie FM E, in de foyer van de Bern- 
hardhal op het Croeselaanterrein (ingang 
Veemarktplein) van de Koninklijke N eder
landse Jaarbeurs te Utrecht.

Tijdens deze bijeenkomst worden meer 
algemene gezichtspunten behandeld. Het 
programma, dat gericht is op directies en 
leidinggevend kader, omvat o.m. een voor
dracht van ir. J. M. G. D. Baron van 
Slingelandt, directeur Verenigde M achine
fabrieken te Amsterdam.

V erder spreekt prof. ir. B. L. ten Horn, 
wetenschappelijk adviseur van de M achine
fabrieken van de N.V. Philips Gloeilampen
fabrieken, over: „W erkplaatstechniek in het 
computertij dperk” .

Tevens vindt tijdens deze bijeenkomst de 
eerste openbare vertoning plaats van een 
film over de rol van de programmeertaal 
bij de numerieke besturing.

N a de voordrachten is er gelegenheid tot 
discussie. De toegang to t deze bijeenkom
sten is gratis. K aarten dienen te worden aan
gevraagd bij de FM E-Industrie, afd. Tech
nische Zaken, Nassaulaan 25, Den Haag.

Een tweede bijeenkomst wordt gehouden 
op 18 april a.s. te 10.15 uur in het Ge
bouw voor W erktuig- en Scheepsbouwkun- 
de, Mekelweg 2, Delft.

Deze bijeenkomst wordt georganiseerd 
door de Sectie voor W erkplaatstechniek van 
het KIVI en de Vereniging voor W erkplaats
techniek, met medewerking van de N eder
landse Contactgroep Num erieke Besturing 
en het Centrum  voor Metaalbewerking van 
het M etaalinstituut TNO.

Voor en na de bijeenkomst bestaat de 
mogelijkheid bij he t Centrum voor M etaal
bewerking van het M etaalinstituut TNO, 
M ijnbouwstraat 16 te Delft, een blik te 
slaan op het aan de voor proeffabricage en 
opleidingsdoeleinden aan de industrie ter 
beschikking staande park van numeriek be
stuurde machines.

Gratis toegangskaarten voor deze bijeen
komst aan te vragen bij ir. J. L. Remmers- 
waal, secretaris Sectie voor W erkplaats
techniek, p.a. Centrum voor M etaalbewer
king van het M etaalinstituut TNO, Postbus 
52, Delft.

Cruises van M aasdam

Het 15.024 ton metende passagiersschip 
Maasdam van de Holland-Amerika Lijn zal 
tussen half oktober 1968 en eind maart 1969 
een serie veertiendaagse cruises vanuit South
ampton naar de Canarische eilanden maken. 
Het programma omvat in totaal twaalf crui
ses, in de loop waarvan G ibraltar, Casablan
ca, Teneriffe, Las Palmas, M adeira en Lissa
bon worden bezocht.

De eerste cruiseafvaart zal plaatsvinden op 
12 oktober a.s., terwijl het volledige program 
ma op 28 m aart 1969 zal worden beëindigd. 
Het schip zal daarna naar Rotterdam varen 
om in gereedheid te worden gebracht voor de 
transatlantische dienst op de Canadese ha
vens Quebec en Montreal.

Als gevolg van deze nieuwe ontwikkeling 
zal het s.s. Maasdam  de komende winter niet 
beschikbaar zijn voor emplooi in de passa
giersdienst van de Holland-Amerika Lijn om 
de wereld via Australië en Nieuw-Zeeland.

Voorstellen (uit 1966) tot wijziging 
Convention for Safety of Life at Sea 1960

Hoewel de overeengekomen voorstellen 
tot wijziging van de Convention 1960 nog 
niet internationaal bekrachtigd zijn, heeft 
de directie van de Holland-Amerika Lijn 
reeds een schema opgezet om haar passa
giersschepen in overeenstemming met deze 
aanvullingen te brengen. H et schema is zo
danig, dat de werkzaamheden samen kun
nen vallen met jaarlijkse- of andere repa- 
ratiebeurten. D at de N ieuw  Amsterdam, 
de Rotterdam  en Statendam  hierbij zijn 
ingeschakeld, levert wel een bewijs, dat de 
directie nog een functie voor deze schepen 
ziet in het toeristische verkeer.

Mutaties Gulf Oil (Nederland) N.V.

Op 1 m aart 1968 heeft ir. J. Kniphorst 
wegens het bereiken van de pensioenge
rechtigde leeftijd G ulf Oil (Nederland) 
N.V. te Rotterdam  verlaten als manager 
operations. Tevens heeft ir. Kniphorst 
—  om dezelfde redenen —  zich terugge
trokken als directeur van Nedgulf Tankers 
N.V.

In zijn functie van manager operations 
is de heer Kniphorst opgevolgd door kapi
tein H. A. Komdeur. Hij was voorheen de 
oudste gezagvoerder in dienstjaren op een 
van de schepen van N edgulf Tankers N.V.

Hannover Messe 1968

Aan de Hannover Messe, welke zal wor
den gehouden van 27 april tot 5 mei 1968 
zullen dit jaar wederom meer firm a’s 
deelnemen. Voor de machinebouw, waar 
voor een alternerend schema is opgesteld, 
komen in 1968 o.a. aan de beurt: verbran
dingsmotoren, aandrijvingen, lassen, warmte, 
koude en luchtverversing.

Inlichtingen zijn aan te vragen bij de 
Nederlands-Duitse Kam er van Koophandel, 
Jan van Nassaustraat 3 te Den Haag.

Dokprojecten op hoog niveau besproken
De minister van Economische Zaken, mr. 

L. de Block, heeft in aanwezigheid van de 
heer mr. B. W. Biesheuvel, voorzitter van 
het College voor de scheepsbouw, een be
spreking met de directies van 5 grote wer
ven, t.w. de N ederlandsche D ok- en 
Scheepsbouw Maatschappij te Am sterdam , 
De Rotterdamsche Droogdok M aatschap
pij N.V. te Rotterdam, N .V . K oninklijke 
M aatschappij ,,De Schelde” te Vlissingen, 
Verolme Rotterdam  (V.D.S.M.) en Dok- en 
W erf M aatschappij W ilton-Feijenoord gehad.

Gesproken is over de plannen voor een 
tweetal dokprojecten, enerzijds voor repa
ratie/nieuw bouw  van de V.D.S.M . in het 
Botlek-gebied en anderzijds voor reparatie 
van een combinatie van de andere genoem
de werven op de M aasvlakte.

D e m inister heeft daarbij het volgende 
naar voren gebracht:

De regering is tot de conclusie gekomen 
dat het wenselijk is dat op korte term ijn 
één dokproject wordt uitgevoerd in  het 
Nieuwe Waterweggebied. D it w ordt ook 
voor de haven van R otterdam  van groot 
belang geacht. De regering is bereid onder 
nader te bepalen voorw aarden voor dit pro
ject financieringsgarantie te verlenen, in
dien de noodzaak daartoe blijkt.

H et is te vroeg om thans reeds een 
beslissing te nemen over een garantiever
lening voor een tweede project, w aardoor 
de reparatiecapaciteit in het N ieuw e W a
terweggebied ongeveer verdubbeld zou 
worden. Gezien het feit, dat niet vóór 1972 
a 1974 een dergelijke behoefte aan repa
ratiecapaciteit bestaat, verdient het aanbe
veling de beslissing dienaangaande voorlo
pig aan te houden.

In  het licht van het rapport Keyzer, m aar 
niet m inder van de zojuist genoem de om
standigheid, dat de regering slechts bereid 
is voor één project een financieringsgaran
tie in overweging te nem en, w ordt een 
dringend beroep gedaan op de 5 betrokken 
werven om tot overeenstemming te komen 
over één gezamenlijk project, dat zowel op 
reparatie als op reparatie/nieuw bouw  be
trekking zou kunnen hebben.

Reeds in januari jl. heeft de m inister 
van Economische Zaken in een brief een 
beroep op samenwerking gedaan.

D e 5 betrokken werven hebben evenwel 
nog niet tot een zodanige vorm  van sam en
werking kunnen komen, dat de regering 
daarop een beslissing to t het verlenen van 
een financieringsgarantie heeft kunnen ne
men.

De regering is zich ervan bewust, dat zij 
van de betrokken werven een voor hen bui
tengewoon moeilijke en diepingrijpende be
slissing vraagt. N iettem in is zij ervan over
tuigd dit te moeten doen in het belang van 
niet alleen de Nederlandse economie, m aar 
ook van de toekomst van de Nederlandse 
scheepsbouw en van de betrokken werven.

De 5 betrokken werven worden verzocht 
binnen één m aand —  en zo mogelijk eer
der —  hun gezamenlijke conclusies aan de 
m inister van Economische Zaken te willen 
mededelen.



Technische Hogeschool Delft

Geslaagd voor het doctoraal examen 
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Nieuwe opdrachten
Op de vrijgekomen helling van de N.V. 

Scheepsbouwwerf en Lasbedrijf v.h. J. C. 
Slob te Sliedrecht, zal de kiel worden ge
legd voor een zelfvarende elevatorklepbak 
met een beuninhoud van 625 kub. meter. 
De eerste van een tweetal bakken zijn be
stemd voor van Hattum & Blankevoort N.V. 
te Beverwijk.

De hoofdafmetingen van deze vaartuigen 
bedragen: lengte op de loodlijnen 63 m, 
breedte op de spanten 9,25 m en holte 
in de zijde 3,45 m.

Voor de bediening van de bodemkleppen 
en ankerlier zullen deze elevatorklepbak- 
ken worden uitgerust met een hydraulische 
installatie.

De voortstuwing zal geschieden door 
twee Schottel-Navigatoren met roerpropel- 
ler, type NAV. 250/SRP. 150, welke ieder 
zullen worden aangedreven door een 12 cil. 
Deutz-dieselmotor van 250 pk bij 1800 
omw/min.

De VM F/Stork-W erkspoor Dieselmoto
ren Divisie deelt mede, dat het te Lausanne 
(Zwitserland) gevestigde verkoopkantoor 
van de divisie Engineering & Marine Agen- 
cy, de verkoop tot stand heeft gebracht 
van 6 Unity-schepen voor Joegoslavië.

Dit Unity-schip werd vorig jaar in op
dracht van Machinefabriek Stork te Hengelo

ontworpen door het raadgevend ingenieurs
bureau Sea Transport Engineering te Am
sterdam. (Zie „Schip en Werf” no. 4 van 
1968, pagina’s 79/83)

De schepen zijn uitgerust onder meer 
met een Stork kruishoofdieselmotor van 
5500 pk.

Zij zullen in opdracht van de klant, de 
Joegoslavische rederij Jadranska Slobodna 
Plovidna worden gebouwd bij de Belgische 
scheepswerf Cockerill Yards Hoboken S.A. 
te Antwerpen.

Met het leggen van de kiel van het eerste 
schip zal binnenkort bij Cockerill worden 
begonnen, waarna oplevering van het eerste 
schip 18 maanden later plaatsvindt. Elke 
2 maanden wordt dan een schip afgeleverd.

De maatschappij „Zinkcon” N.V. i.o. te 
Sliedrecht, een combinatie van: v. Hattum 
en Blankevoort N.V. te Beverwijk, Zanen- 
Verstoep N.V. te ’s-Gravenhage, N.V. 
Baggermaatschappij Bos en Kalis te Slie
drecht en D. Blankevoort N.V. te Bloemen- 
daal, heeft onlangs bij de Scheepswerven 
D. Boot N.V. te Alphen aan den Rijn een 
order geplaatst voor de bouw van een zelf
varende steenstorter.

Dit vaartuig is, zoals de naam reeds 
zegt, bestemd om gebruikt te worden bij 
het verwerken van bestortings-materialen 
bij het aan de grond brengen van zinkstok
ken.

De hoofdafmetingen van deze steenstor
ter, die door Scheepswerf Boot in augustus 
a.s. zal worden opgeleverd, zijn: lengte over 
alles 53 m, breedte op de spanten 9,80 m, 
holte in de zijde 2,80 m, maximum diep
gang 2,15 m  en laadvermogen 375 ton.

De voortstuwing zal geschieden door 
twee stuks Schottel-roerpropellers, type 
SRP 225, welke ieder zullen worden aan
gedreven door een 12 cilinder Klockner- 
Humboldt-Deutz dieselmotor, waarvan het 
vermogen 400 pk bij 1500 omw/min be
draagt.

Het ontwerp van het vaartuig is van het 
Bureau voor Scheepsbouw ir. P. H. de 
Groot N.V. te Bloemen daal, welke tevens 
namens de opdrachtgever het toezicht op 
de bouw zal uitoefenen.

Verder zal het vaartuig voldoen aan de 
door het Bureau Veritas te stellen eisen.

De Koninklijke Java-China-Paketvaart 
Lijnen N.V. te Amsterdam heeft aan Van 
der Giessen-de Noord N.V., Krimpen a.d. 
IJssel, de bouw opgedragen van een nieuw 
lijnvrachtschip van 12.000 ton voor de 
diensten in het Verre Oosten.

De KJCPL besloot begin 1967 vijf sche
pen te laten bouwen van een nieuw type, 
de „Straat A”-klasse; drie schepen bij Ver- 
olme Verenigde Scheepswerven en twee bij 
Van der Giessen-de Noord.

Het thans bestelde schip is als aanvulling 
van deze serie het zesde en zal, evenals de 
vorige, worden uitgerust met een Stork- 
hoofdmotor met een vermogen van 13.500 
pk. De zes Stork dieselmotoren voor deze 
serie zijn van het type SW 6 X  80/160, wat 
aangeeft dat zij zes cilinders hebben met 
een diameter van 800 mm en een zuiger- 
slag van 1600 mm. Voor deze schepen 
levert Krom hout Motoren Fabriek te Am
sterdam de scheeps-hulpdiesel-aggregaten, 
vier per schip, elk bestaande uit een 12- 
TVHD-120 motor met een Heemaf-gene- 
rator van 320 kva.

Tewaterlatingen
Bij de Scheepswerf en Machinefabriek Fa,

H. de Jong en Zn. te Papendrecht, heeft 
de stapelloop plaats gevonden van de kem
penaar Jacqueline. Dit 700 ton metende 
vaartuig is door de werf voor eigen reke
ning gebouwd, bij gebrek aan nieuwbouw 
en reparatie-opdrachten. H et schip zal wor
den toegevoegd aan de bestaande vloot van 
10 binnenvaartschepen welke reeds door 
Fa. de Jong worden geëxploiteerd.

De hoofdafmetingen zijn: lengte op de 
loodlijnen 56 m, breedte op de spanten 
6,60 m en holte in de zijde 2,70 m. De 
voortstuwing zal geschieden door een Ca
terpillar dieselmotor met vermogen van 
365 pk bij 1200 omw/ min.

Medio mei a.s. zal het vaartuig in de 
vaart worden genomen.

Bij de N.V. Scheepswerf Voorwaarts te 
Hoogezand werd 28 februari jl. het m.s. 
Constance te water gelaten. Het schip 
wordt gebouwd voor rekening van Wijnne 
& Barends’ Cargadoors- en Agentuurkanto- 
ren N.V. te Delfzijl. De Constance is de 
derde 800 tonner van de maatschappij.

De ervaringen, opgedaan met de reeds 
in de vaart zijnde Claudia en Clarissa heb
ben geleid tot enige spectaculaire verande
ringen in de Constance. In  samenwerking 
met Conoship Groningen werd een coaster 
ontwikkeld, die enig in zijn soort mag wor
den genoemd, aldus een communiqué van 
Wijnne & Barends. Het zeer grote luik van
27,50 bij 5,50 meter, alsmede een vrije 
hoogte onder de patentluiken van 4,22 me
ter, maken het schip bij uitstek geschikt 
voor het transport van zeer grote stukken. 
Volgens de technische dienst van de rederij 
kunnen stukken tot een lengte van 31 meter 
onder dek geladen worden, daar in het 
ruim geen enkel obstakel meer voorkomt. 
Om aan de wensen van eventuele versche- 
pers te kunnen voldoen, heeft het schip 
een zogenaamd „worldwide certificate” .

De hoofdafmetingen zijn: lengte o.a. 
57,70 m, breedte op de spanten 8,95 m, 
holte 4,03 m, diepgang op zomermerk 3,48 
m, draagvermogen ca. 770 ton lading bij 
een ruiminhoud van ca. 36.000 kubieke voet 
balen en 39.500 kubieke voet graan.

Als hoofdmotor wordt geplaatst een 6 
GV Bronsmotor van 600 pk bij 375 om
wentelingen per minuut, die wordt bediend 
vanaf de brug. Voorts worden 2 Samofa 
hulpmotoren van 25 pk opgesteld, waardoor 
worden aangedreven 2 ballastpompen, 2 
hydraulische pompen, 1 dynamo van 8 kW 
en 1 kompressor. In de bak wordt een 
Samofa hulpmotor opgesteld voor de elek
triciteitsvoorziening.

Het schip wordt, evanals de andere sche
pen van Wijnne & Barends, volledig geauto
matiseerd en voorzien van radar, automa
tische stuurinrichting, radiotelefonie, rich- 
tingzoeker, echolood enz.

Het schip wordt gebouwd onder Lloyd’s 
Register of Shipping 100 A l en Neder
landse Scheepvaartinspektie onbeperkte 
vaart met houtcertificaat voor dieper afla
den.

De rederij hoopt het schip eind april in 
de vaart te kunnen brengen.

Op 29 februari 1968 is van de werf van 
Van der Giessen-de Noord N.V. te Alblas- 
serdam met goed gevolg te water gelaten 
het bevoorradingsschip Smit-Lloyd 15, dat



aldaar in aanbouw is voor rekening van 
Smit Lloyd N.V. te Rotterdam.

Zoals bekend, is Smit Lloyd N.V. in 1964 
opgericht door de Koninklijke Rotterdam- 
sche Lloyd N.V. en L. Smit & Co’s Inter
nationale Sleepdienst te Rotterdam, terwijl 
ook in deze onderneming N.V. Stoomvaart 
Maatschappij „Nederland” , Amsterdam par
ticipeert.

De Smit-Lloyd 15 moet begin april a.s. 
door de werf worden opgeleverd.

De doopplechtigheid werd verricht door 
mevrouw E. C. Bongaerts-Wong Lun Hing, 
echtgenote van de heer ir. J. M. P. Bon- 
gaerts, directeur van de Nederlandse Aard
olie Maatschappij.

Na afloop van de tewaterlating vond een 
receptie plaats in de kantine van de werf, 
waar één der directeuren van de werf, de 
heer P. J. van der Giessen en de heer 
R. W. Scheffer namens de rederij het woord 
voerden.

Mevrouw Bongaerts ontving als aanden
ken aan de tewaterlating een gouden broche.

Van der Giessen-de N oord  bouwde in 
1965 reeds 4 supply-schepen voor Smit- 
Lloyd N.V., t.w. Smit-Lloyd 2, 3, 5 en 7, 
in 1966 de Smit-Lloyd 9 en 10, terwijl in 
1967 de Smit-Lloyd 11 en 14 aan deze 
rederij werden opgeleverd.

De hoofdafmetingen zijn: lengte o.a. 
59,74 m, breedte o.a. 11,72 m, holte 5,15 
m, geladen diepgang 4,10 m en totaal 
draagvermogen 750 ton.

De voortstuwingsinstallatie bestaat uit 
twee 6 cilinder Industrie-motoren met een 
totaal vermogen van 3000 ipk bij 300 
omw/min. Elke hoofdmotor drijft via een 
Simplex drukblok met de nodige tussen- 
assen driebladige Lima bronzen schroeven 
aan met verstelbare spoed. Het schip is 
eveneens voorzien van een boegpropeller 
met een vermogen van 200 pk en daardoor 
bijzonder goed manoeuvreert) aar. De dienst
snelheid bedraagt 14 knopen.

Het laadvermogen op het achterdek (32 
X 8,89 m) bedraagt 400 ton, terwijl 300 ton 
olie en 400 ton water in tanks kunnen 
worden vervoerd.

Voor het vervoer van cement en bariet 
zijn onderdeks verticale Halliburton tanks 
met een totale capaciteit van 120 ton aan
gebracht.

Het lossen van water en olie langszij het 
booreiland geschiedt door middel van ster
ke pompinstallaties, die grote opvoerhoog- 
ten kunnen bereiken. H et lossen van ce
ment geschiedt met lagedruk compresso
ren van hoge capaciteit, waardoor de ce
ment door slangen naar het booreiland 
wordt geblazen (70/80 ton per uur).

De motoren, boegpropeller, lieren en an- 
kerwinches zijn alle van de brug af te be
dienen.

Behalve moderne navigatiemiddelen, zoals 
radar, Decca, gyrokompas en automatische 
stuurinrichting, is het schip voorzien van 
een uitgebreid beveiligingssysteem.

De Smit-Lloyd 15 is, evenals de overige 
Smit-Lloyd bevoorradingsschepen, uitge
rust voor het assisteren bij het verplaatsen 
van booreilanden bij verandering van lo
catie.

Het vaartuig wordt gebouwd onder toe
zicht van Scheepvaartinspectie en klasse 
American Bureau of Shipping, terwijl te
vens rekening is gehouden met de eisen 
van het Ministry of Transport.

Eind m aart 1968 zal van de werf in 
Alblasserdam het bevoorradingsschip Smit- 
Lloyd 16 worden te water gelaten.

Van één der hellingen van de N.V. 
Scheepsbouwwerf en Lasbedrijf v /h  J. C. 
Slob te Sliedrecht, heeft de tewaterlating 
plaats gevonden van de elevatorklepbak 
v.N. 50. D it vaartuig is gebouwd in op
dracht van de N.V. Baggermaatschappij van 
Noordenne te Sliedrecht.

De hoofdafmetingen zijn: lengte op de 
loodlijnen 53,50 m, breedte op de spanten 
8,75 m, holte in de zijde 3 m en beunin- 
houd 475/550 kub. m.

Deze elevatorklepbak is uitgerust met 
een gecombineerde kleppen- en ankerlier 
met een houdkracht van 15 ton op elke 
trommel, welke wordt aangedreven door 
een twee-cilinder Armstrong-Siddeley die
selmotor van 20 pk.

De draadschijven en het trekwerk welke 
nodig zijn voor het openen en sluiten van 
de acht bodemkleppen, staan opgesteld in 
verzonken kasten in het voordek, welke af
gedekt zijn met wegneembare platen, zodat 
een glad dek ontstaat zonder obstakels.

De klepkettingen lopen door kokers in 
de luchtkasten, w aardoor een glad laadruim 
wordt verkregen.

In het achterschip bevindt zich het be- 
manningsverblijf voor 4 personen, verdeeld 
in een slaap- en dagvertrek.

Binnen enige tijd zal een zusterschip, even
eens bestemd voor de Bagger Mij. v. N oor
denne, te w ater worden gelaten.

De bouw van beide vaartuigen staat onder 
toezicht van het classificatiebureau Bureau 
Veritas, klasse >ï< 3 /3  I (Estuaire) 1.1.

Proeftochten
6 M aart jl. werd een geslaagde proef

tocht gehouden met de coaster Surveyor. 
Dit schip is gebouwd door de N.V. 
Scheepsbouwwerf v.h. De G root en Van 
Vliet te Slikkerveer in opdracht van de 
heer A. Schuur te Rotterdam.

Het schip liep op 13 januari jl. van stapel. 
De Surveyor is een half-shelterdekmo- 

torcoaster met een bruto-tonnage van 
499,16 registerton. De deadweight be
draagt 946 ton.

De hoofdafmetingen zijn: 57,37 X 9 X 
4,10/6 meter. De voortstuwing geschiedt 
door een M .W .M .-dieselmotor van 750 pk 
bij 375 omwentelingen per minuut.

Aan de Parkkade te Rotterdam  vond na 
de proeftocht de overdracht plaats.

Overdrachten
De Nederlandsche Dok- en  Scheepsbouw 

Maatschappij te Amsterdam heeft een drij
vend dok met een hefvermogen van 1000 
ton afgeleverd aan het Staatsvissershaven- 
bedrijf te IJmuiden. H et dok is ruim ge
noeg om de grootste Nederlandse visserij- 
schepen te kunnen dokken.

M achinefabriek „IJm uiden”, een dochter
onderneming van de N.D.S.M ., vervaardig
de een 3 tons wipkraan. M et de bouw is 
een bedrag gemoeid van circa 2 miljoen 
gulden.

De afmetingen van het dok zijn: lengte 
ponton 65 m, breedte ponton 16 m, holte 
tot topdek 9 m, holte to t veiligheidsdek 
650 m en  waterhoogte boven kielblokken 
bij max. inzinking 4,92 m.

Verlengde schepen

V oor de derde maal heeft een Engelse 
rederij, de Gowland Steamship Company 
Ltd., Managers Messrs. J. & C. H arrison 
te Londen, opdracht gegeven aan de 
N.D-S.M. in Amsterdam om een van haar 
vrachtschepen te vergroten. H et betreft het 
m.s. Harmattan, dat met een nieuw te 
bouwen stuk van 18,3 m, verlengd zal w or
den. Het draagvermogen zal hierdoor van
13.050 ton toenemen to t ongeveer 15.700 
ton.

Nu verchroming van zacht staal 
goedkoper dan roestvrij staal

Tal van industriële produkten waarvoor 
to t dusver het gebruik van roestvrij staal 
onontbeerlijk was zullen in de toekom st aan
zienlijk goedkoper kunnen worden vervaar
digd door de toepassing van een nieuw Brits 
patent, dat het mogelijk m aakt zacht staal 
te bedekken met een zeer dunne huid van 
een hoofdzakelijk uit chroom  bestaande al
liage. H et procédé veroorlooft he t aan
brengen van een laag van dit m ateriaal ter 
dikte van minder dan 0.005 mm. H et laagje 
is corrosie-bestendig en heeft zowel uiter
lijk als w at de eigenschappen betreft grote 
overeenkomst met roestvrij staal, m et dien 
verstande intussen dat het zachte staal na 
dit verchromingsproces even sterk en buig
zaam blijft als voordien.

Marine Diesel Engine Exhaust Noise, 
part III, Exhaust Sound Criteria for 
Bridge Wings

door ir. J. H. Janssen en J. Buiten

Verschenen in het door het Nederlands 
Scheepsstudiecentrum TN O  te D elft uitge
geven Rapport no. 106 M.

Samenvatting:
De schrijvers geven, op grond van het ver

richte experimenteel onderzoek, aanbeve
lingen m.b.t. de max. toelaatbare waarde 
van het uitlaatgeluid van langzaam  lopende 
twee-takt dieselmotoren van hoog vermogen 
op de vleugels van de commandobrug. H et 
stellen van een grens aan het uitlaatlawaai 
is van belang, in verband met:

1. de hoorbaarheid van akoestische signa
len van andere schepen (veiligheid van 
het schip).

2. het akoestisch klimaat, waarin passa
giers en bemanning m oeten leven en 
werken.

3. de verstaanbaarheid van gesprekken.

Omdat een goede correlatie gevonden 
werd tussen de subjectieve beoordelingen 
van het lawaai en de ISO-normen, hanteren 
de schrijvers deze normen.

Geconcludeerd wordt, dat bij volle 
kracht het brugvleugellawaai het niveau, 
aangeduid met N  75, niet mag overschrij
den. De schrijvers bevelen echter aan in 
dit geval N  =  65 als bovengrens te hanteren 
w at bij de huidige stand van de techniek 
zonder excessieve kosten mogelijk is.


