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H et zal bij de officiële gebeurtenissen 
in Nederland wel tot de bijzonderheden 
blijven behoren dat dit aanvangt met een 
discussie tussen de hoofdpersonen over 
wat er nu eigenlijk stond te gebeuren, 
openen of heropenen. Dit zal zeker wel 
in verband staan met het Studiegedeelte 
dat hier aan de orde was, nl. de Scheeps- 
constructies. Want, alhoewel scheeps
bouw één der oudste ambachten in Neder

land is, heeft het zeer lang geduurd, vóór 
de leidende bedrijvers overtuigd waren 
van de noodzakelijkheid van een meer 
wetenschappelijke benadering.

Het aanvankelijk tamelijk eenvoudige 
laboratorium werd opgezet om achteraf 
uit te vinden waarom een zekere con
structie het had begeven. Hierdoor kon 
natuurlijk meestal wel een verbetering op 
deze vaak al veel doorgevoerde con-

Plattegrond Laboratorium voor Scheepsconstructies
1. 600-tons vermoeiingsmachine 8. 200-tons trekbank
2. 100-tons pulsator 9. Mechanische vermoeiingsmachine
3. Schottenconstructie 10. Langsspantonderzoek
4. 35-tons trekhaak 11. Onderzoek brosse breuksterkte
5. 6-tons pulsator 12. Knieonderzoek
6. Valproefapparaat 13. Laadboomonderzoek
7. V alproefapparaat 14. Onderzoek van kunststofverbindingen

structies worden aangegeven. H ieruit 
blijkt dat men toentertijd al niet meer zo 
achter de feiten aanliep, m aar ook al we
gen aangaf to t verbetering. Deze gang 
van zaken lag in de aard der dingen, om
dat alle constructies, door de lange er
varingen, op de empirische voorschriften 
der classificatiebureaus werden opge
bouwd.

In zijn toespraak memoreerde ir. L. 
Schepers als voorzitter van het College 
van Curatoren van de Technische Hoge
school, de moeilijkheden en op te lossen 
problemen bij de uitbouw van dit labo
ratorium en sprak dank uit voor diegenen, 
welke hun medewerking hebben kunnen 
en willen geven. H et doorzettingsvermo
gen van de initiatiefnemers is wel op de 
proef gesteld als men hoort dat het ver
nieuwen een tijdsbestek van een goede 10 
jaar beslaat. M aar het resultaat is dan ook 
navenant. H et is nu mogelijk om op vele 
verzoeken uit de praktijk binnen korte 
tijd een wetenschappelijk verantwoord ad
vies te geven.

Over deze mogelijkheden, welke het 
laboratorium nu biedt, is van de hand 
van prof. ir. H. E. Jaeger, de hoogleraar- 
beheerder en ir. J. J. W. Nibbering, die 
de dagelijkse leiding heeft over het we
tenschappelijk onderzoek, een keurig ver
zorgd en rijk geïllustreerd overzicht in de 
Engelse taal verschenen, genaamd „Scien- 
tific Activities of the Delft Ship Struc- 
ture Laboratory”, No. S.S.L.-report 130.



De N.V. Koninklijke M aatschappij „De 
Schelde” te Vlissingen, lid van de Rijn- 
Schelde Groep, heeft onlangs van de M a
chinefabriek en Scheepswerf van P. Smit 
Jr. N .V. te Rotterdam opdracht ontvan
gen voor het bouwen van een Schelde- 
Sulzer scheepsmotor, type 5 RD 68.

Deze Schelde-Sulzer tweetakt enkel- 
werkende, direct omkeerbare dieselmotor 
met kruishoofd en oplading heeft vijf 
werkcilinders in één lijn met een boring 
van 680 mm, een slag van 1250 mm en 
kan bij 135 omwentelingen per minuut 
een vermogen van 5500 pk ontwikkelen; 
hij is geschikt voor het bedrijf op zware 
olie van 3500 seconden Redwood 1 van 
100° Fahrenheit.

Deze motor krijgt een mechanische af- 
standbedieningsinstallatie, waarmee hij in 
de machinekamer vanaf het eerste bordes 
kan worden bediend en bovendien een 
pneumatische afstandsbediening vanaf de 
commandobrug.

De motor is bestemd voor een vracht
schip, dat in aanbouw is voor rekening 
van de N.V. tot voortzetting van de Ko
ninklijke Hollandsche Lloyd te Amster
dam; het ligt in de bedoeling het schip 
begin 1969 in de vaart te brengen.

Gezien de situatie op de internationale 
m arkt voor scheepsvoortstuwingsmotoren 
gedurende de laatste jaren, kan het ver
krijgen van deze opdracht voor „De 
Schelde” opnieuw als een belangrijk suc
ces worden aangemerkt.

Draagbare scheurdetector

H et Britse Admiralty M aterials Labo- 
ratory in Poole, Zuid-Engeland, heeft 
een prototype van een opmerkelijk in
strument ontwikkeld waarmee onzichtba
re scheuren in ijzer en staal kunnen wor
den opgespoord. De scheurdetector, die 
veelzijdig, eenvoudig, niet duur, stevig en 
ongeveer 80 procent sneller is dan con
ventionele apparatuur —  kan gebruikt 
worden bij metaal dat met verf, vuil of 
roest is overdekt, en werkt zelfs onder 
water. Het is vooral van belang voor ci
viele ingenieurs (voor bruggen en stalen 
balken), scheepsbouwers en fabrikanten 
van drukvaten, gieterijen, de automobiel
industrie (het testen van krukassen), en 
spoorwegautoriteiten. H et instrument 
werkt op een batterij en is gemakkelijk 
te bedienen. Het is uitgerust met een 
audiokring die een waarschuwende zoem 
in de hoofdtelefoon laat horen zodra het 
apparaat een scheur in het oppervlak 
ontdekt. E r wordt nu een speciale versie 
van het instrument ontwikkeld in het tech
nische centrum van de Britse spoorwegen 
om fouten in rails op te sporen. De tech
nici hopen dat het mogelijk zal zijn het 
instrument aan een wagon te monteren 
en de baan met hoge snelheid te inspec
teren. (B.I.S.)



TH E SPECIALIZED BULKCARRIER 

Lezing gehouden iijdens hef Europorf Congres 1967 te Amsterdam

by

O D D  A A N D E R U D  L A R S E N , B. Sc.

Principal Surveyor fo r  Holland to 
Det norske Veritas

1. Introduction
The subject of this paper is “The specialized bulkcarrier”, 

and it was perhaps expected that I should give a detailed 
discussion of the various types m ore or less “tailor-m ade” for 
special trades. As I represent a classification society I  feel that in 
this case it is more valuable to give you our special experience 
in this m atter and put the emphasis to problems regarding the 
details in the structure rather than overall arrangements. In other 
words ■—  specialized problems with bulk carriers.

To give a definition of what is m eant by a bulk carrier is both 
a simple and a rather complex task. In  order to give some 
statistics we m ay start with a bulk carrier as a single deck, dry 
bulk cargo vessel of above 10,000 ts.

The limit of 10,000 ts. is not of any special significance 
except that the diagram as fig. 1 is based on this lower limit. 
From  the figure it can be seen that in the five years period from 
July 1962 to July 1967 the fleet has increased from about 13 
mill. t. dw. to about 40 mill. t. dw., i. e. a trebling of the tonnage. 
The figure from October 1967 is 43 mill. t. dw. The average 
size was in July 1967 26,800 t. dw. for the exsisting fleet, and 
the average size of vessels delivered during the first half of 1967 
was 41,400 t. dw. In other words, the bulk carriers are a very 
popular group of vessels at the moment, and their popularity, 
I  believe, is going to be increased in the future.

If the bulk carriers are divided into two groups, namely ore 
carriers and other bulk carriers, it is interesting to note the differ
ence between the existing fleet and vessels on order. From 
figure 2 it may be noted that about 30 % of the existing fleet are 
ore carriers, while the corresponding figure for vessels on order 
is only about 12 % . (These figures are from January 1967.)x)

The relative significance of the ore carrying trade is decreasing, 
and new varieties of bulk carrying trade are developing.

M IL L

Fig. 1. World bulk carriers.

2. Types
Let us first take a quick look at some different fundamental 

designs:
Figure 3 shows a bulk carrier with double bottom , hopper 

tanks and top wing tanks. And here I am back to  the definition 
of a bulk carrier as a complex task, because this type of vessel is 
indeed the most able “jack of all trades” , which at the moment 
is sailing the seas.

W hat is really expected from such a ship? I t should carry all 
sorts of dry bulk cargo with stowage rates varying from  10 to  
70 ft.3/ton , it should be selftrimming, satisfy the requirements 
for carrying grain, be able to carry oil in bulk, have a ballast 
capacity of say 40 % of the deadweight with a ballasting time of 
5-7 hours and preferably be equipped with detachable decks 
for carrying 1000-1500 automobiles. Last but not least we 
expect a tanker freeboard for this vessel. A nd here we have the 
modern specialized bulk carrier in the disguise of an artist, 
capable of shifting costume with the required speed of today’s 
modern commercial theatre.

EXI ST I NG FLEET 

34.768.000 T. DW

VESSELS ON OROER 

19.019.000 T. DW

iAll statistical data are taken from the publication from Fearnley & Egers 
Chartering Co. Ltd.; World Bulk Carriers. Ref. (1).

Fig. 2. Bulk carrier fleet and contracts January 1967.

It is really a challenge to design and construction, and what 
are the practical consequences of all these requirements?

A . The stowage rate
Carrying light cargo, e.g. grain, may necessitate the use of the 

top wing tanks with the relevant arrangements for blanking off 
ballast systems and unloading the grain into the hold.

Heavy cargo should preferably be carried in a lim ited number 
of holds because of loading/unlaoding expenses, minimum of 
cleaning and reduction of the metacentric height making the 
ship easier at sea.

B. Selftrimming
Selftrimming requirements necessitate large hatch openings, 

limited distance from hatch ends to  bulkheads, sloping inner 
bottom at sides and a minimum of understowage between hatch 
side coamings and ship’s sides. A  clean inner surface of the hold 
would also be of primary importance.

C. Grain
The grain cargo rules are not always easy to comply with, as 

the grain stowage rates are very much varied. A nd it is too 
complex to discuss the possible combinations of hold stowage 
here.



F. Freeboard

Figure 3.

V J

Figure 4.

D. Oil
Oil carrying necessitates extra safety precautions, improved 

hatches, structural reinforcements and possibly wash bulkheads.

E. Ballast
The ballast capacity must be sufficient to give the vessel a 

draft at the F  P. of about 2.7 - 3 % of L. We have the 
experience that a vessel smaller than 200 metres needs a forward 
draft of say 4 % to omit slamming damages. For larger ships we 
limit this draft to 7.5 metres. For immediate drafts some 
bottom reinforcements are required.

According to the 1966 International Load Line Convention, 
coming into force in July 1968, a bulk carrier may be granted a 
reduced freeboard on certain conditions. 60 % of the difference 
between dry cargo and tanker freeboard may be deducted from 
the dry cargo freeboard provided the ship is of one-compartment 
standard, i. e. one compartment may be flooded.

Tanker freeboard may be granted to vessels of a two-com
partment standard. O ur experience is that 60 % reduction is 
obtainable, but the tanker freeboard will probably require a 
two-compartment length of less than 10 % of L. F o r ships with 
long top wing tanks we have seen that a maximum freeboard 
reduction necessitates closing of wash bulkheads, i. e. shorter 
tank lengths and the grain carrying arrangements in top wing 
tanks will also complicate this matter.

Figure 4 shows the type with longitudinal bulkheads and double 
bottom in the centre cargo holds only. In the side tanks the 
structures will normally be similar to those in an ordinary oil 
tanker. This arrangement is mainly used for ore carriers or for 
combined oil/ore carriers. The small cubic capacity of the centre 
cargo holds makes it possible to distribute even a heavy cargo 
evenly along the length of the ship, and empty holds at full 
load may be avoided. This type has also the advantage that 
tanker freeboard may be granted. If the longitudinal bulkheads 
are fitted at least 0.2 B from the side shell it is only required 
that the wing and double bottom tanks are of two-compartment 
standard, and there is no restriction on the length of the centre 
cargo holds as far as freeboard is concerned.

On figure 5 the type with double shell and double bottom is 
shown. This type may be used as a general bulk carrier, but 
because of the regular shape of the cargo holds, it is particularly 
suitable for transportation of containers, paper, wood pulp, 
timber etc.

There are, of course, a very large number of other arrange
ments and a number of interesting details, such as sloping 
longitudinal bulkheads, internal transport arrangements etc., 
which could be described, but the task of the classification 
society normally starts when the Owner has decided upon an 
arrangement where structural problems may be difficult to solve. 
It may therefore be of interest to discuss in detail some of the 
problems which may arise in connection with the classification 
of bulk carriers, and let us start with the longitudinal strength.

3. Longitudinal strength
The demand for a m odern bulk carrier to be capable of carrying 

full load with alternate holds empty has been common for this 
type for some years. During this period the yards have expe
rienced that if a ship should be built with scantlings according 
to the minimum requirement for midship section modulus, they 
should normally have to  arrange for an odd num ber of cargo 
holds and keep the even numbered holds empty, as shown on 
figure 6. The shear force curve is indicated by two dotted lines, 
one showing the normal form for the given case of load dis
tribution, and the other corrected as follows:

From figure 7 it will be noted that if the load on the bottom 
of two adjacent holds, one of which is empty and the other 
loaded, is transferred to the ship’s sides only, the form of the 
shear force curves will be as in a. If, on the contrary, the double 
bottom longitudinal members have sufficient stiffness compared 
with the stiffeners of the double bottom floors, a part of the 
load on the double bottom will be transferred to  the transverse 
bulkheads, and from them to the ship’s sides, see figure 7b. But 
as the load on the bottom members in an empty hold is caused 
by buoyancy only, and the load in a fully loaded hold is caused 
by the difference between buoyancy and cargo weight, the 
transverse bulkhead will be subjected to opposite directed forces. 
The resulting force transm itted to the shell plating will then be 
the difference between these two opposite directed forces. This 
calls for a correction of the shear force curve resulting in a 
reduced shear force at the bulkheads, and the slope of the curve 
between the bulkheads will be less than for the uncorrected
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curve. As indicated on figure 6 this correction, in the given case, 
leads to considerable reduction in the required shear area of the 
shell plating.

Consequently, the longitudinal strength of this type of ship 
depends not only on the cargo distribution, but also on the 
ability of the double bottom members to distribute the load to 
which the bottom is exposed. The required correction therefore 
depends on a number of factors, such as length/breadth ratio of 
the hold, height of the double bottom, number of floors and 
side girders, breadth of the hopper tanks etc.

In  the 1967-Rules from Det norske Veritas an empirical 
formula is given for this correction, and still better accuracy may 
be obtained by means of the double bottom calculation now 
carried out by computer for all ships before approval is granted 
by Det norske Veritas.

4. Double bottoms
A  computer model for a double bottom is shown on figure 8. 

Whenever possible the model is extended as far as required to 
obtain symmetry in the longitudinal direction. This will normally 
mean that the computer model will extend from the middle of 
one hold to the middle of the next if every second hold is kept 
empty. It is always assumed that the loading is symmetrical 
about the ship’s centre line, and therefore only one side of the 
ship is included in the model. End conditions along the centre 
line of the ship will therefore be: Free vertical deflection and 
no rotation in the transverse direction.

The other ends are considered as fixed to the hopper tanks, 
which in turn are given a certain torsional rigidity.

Typical results from such calculations are shown on figures 
9, 10 and 11. On figure 9 the shear force and bending moment 
diagrams for the centre line girder are indicated for a length 
over one filled and one empty cargo hold.

Figure 10 shows the corresponding diagrams for a transverse 
floor in an empty cargo hold, while on figure 11 the diagrams in 
a filled cargo hold are indicated. I t is evident that care m ust be 
taken to check the shear area near the hopper tank, where the 
critical section for shear will be. For bending the midspan will be 
critical because the end moments are taken by the hopper tank.
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Fig. 11. Shear forces and moments in the middle of a filled cargo hold. Figure 13.



Figure 14.

Figure 12 shows the bending moment diagrams for a 
longitudinal girder when one hold is kept empty and the load in 
the adjacent hold is varied. The curve marked B indicates the 
bending moments when one hold is empty and the other filled, 
while the curve m arked A shows the bending moment when 
both holds are empty. I t may be noted that the transverse bulk
head, being of plane construction, has very little torsional 
rigidity and therefore absorbs small longitudinal moments only. 
Figure 13 shows the bending moments in a longitudinal girder 
in a ship of a somewhat different type. In  this case curve A  is 
the diagram for one hold filled and the other empty, while curve 
B is the diagram for both holds filled. There is a difference in 
the load intensity because this particular ship could not be 
loaded with 20 t /m 2 in both holds without the maximum per
missible draught being exceeded. The effect of using stools as 
the lower part of transverse bulkheads is clearly shown. The 
torsional rigidity is noticeable and hence considerable longitu
dinal moments are absorbed. From both figures 12 and 13 the 
penalty for keeping one hold empty should be clearly illustrated. 
(End moments are assumed to  be taken by knees or other 
structural members.)
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Figure 16.
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5. Bulkheads
Problems with alternate holds empty may also arise in 

connection with transverse bulkheads. Figure 14 shows the type 
with horizontal corrugations and vertical webs. In  order to  cal
culate moments and shear forces for such a bulkhead a three 
dimensional computer model was drawn up as shown on figure 
15 and calculations carried out by means of one of the standard 
computer programs developed by Det norske Veritas. The result 
was that very high moments were found in the lower part of the 
vertical webs, and it can be mentioned that the moment at the 
lower end was 20 % greater than what was found by  carrying 
out a calculation where the web was considered as a beam 
completely fixed in the lower end and simply supported at the 
top. A  part of the explanation is simply that moments are 
transmitted from the double bottom structure because of the 
asymmetrical load in the two holds considered. A nother reason 
is that the upper end rotates and deflects in such a  way that

0

0

0

0

0

0

0

Figure 17.



more unfavourable conditions than simple support conditions 
are obtained. This shows the importance of considering complete 
systems instead of carrying out simplified calculations for indi
vidual strength members.

Another type of bulkhead which is commonly used, is the 
type where the lower part (and in some cases also the upper 
part) consists of a stool as shown on figure 16. Those stools are 
used in order to reduce the span of the bulkhead stiffeners (or 
corrugations), and it is therefore essential that the stools are 
designed to take the required bending moments and shear for
ces. It is our experience that the section modulus is normally 
satisfactory, but in some cases the shear area has not been of 
sufficient magnitude. It will therefore be required that a sufficient 
number of webs or “bulkheads” are fitted within the stools.

The last type of bulkhead that will be mentioned is shown 
on figure 17. This double bulkhead has the advantage that no 
pockets or other irregularities complicate the handling of cargo 
or limit the utilization of the cubic capacity of the cargo hold. 
The advantage is most evident when transportation of containers 
is considered, because the sharp corner between the tank top and 
bulkhead plating makes it possible to utilize the cargo hold to  its 
maximum. The tanks between the bulkheads may conveniently 
be used as ballast tanks.

When designing a bulkhead to withstand the load from a bulk 
cargo it is necessary to include the angle of repose of the cargo 
in the calculation, and it should be noted that this angle will be 
considerably reduced if the cargo is not kept in dry condition. 
The result of such a reduction in the angle of repose is of course 
an increase in the load on the bulkhead.

6. Hatch openings

It is a well known fact that is is desireable from the user’s 
point of view to cut as large hatch openings as possible in bulk 
carriers, and this may lead to problems of two types. Firstly, if 
the hatches are too wide, the torsional strength may be in
sufficient. Rpren (3) has done some experiments and calculations 
on the model shown on figure 18. In some of the tests transverse

torsional boxes were connected to the bulkheads. This investi
gation showed that if the hatch width is more than 80 % of the 
total breadth of the ship the rotational flexibility was strongly 
increased. Torsion boxes reduced this flexibility effectively. I t 
is clearly not a practical solution to install torsion boxes of 
the type used in this investigation, but it may be mentioned that 
double transverse bulkheads, stools at the lower part of a 
transverse bulkhead and high double bottoms will have a similar 
effect. The second problem in connection with large hatches is 
the deck area between the hatches. If the effective deck area 
between the hatches is insufficient, the hydrostatic pressure 
from both sides of the hull may cause damages. In this connection 
it is also of importance to check that the transverse stiffening of 
the deck plating between the hatches is satisfactory. Evidently 
deck longitudinals are not very effective as stiffeners when the 
load is acting in the transverse direction, and therefore the 
ordinary longitudinal framing system is not recommendable for 
deck between large hatches.

7. Weight analysis
So far some of the structural problems in connection with 

bulk carriers have been briefly dealt with, but to make the picture 
more complete we should consider weight analysis and optimi
zation as well. Johnsen and 0vreb0 (4) have done a systematic 
analysis by means of Det norske Veritas’ CBC programs. 
(“Classification by Computer” programs.) All scantlings are based 
on rule requirements, and a large variety of types and main 
dimensions were examined. This information is of course very 
useful when planning new projects because weight data are easily 
obtained, and the influence of varying, for example, the main 
dimensions may be found.

Figure 19 shows how the weight of an ordinary bulkcarrier 
varies with size, and it may also be noted that ships with the 
lowest values for the ration L /D  have the lowest steel weights.

The mean value of the section modulus =  _ bottom Z|lecU 

(z as built).
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Fig. 19. Total steel weight for bulk carriers, DNV formulae.

The shown connection between dead weight and ship’s length 
is of course only approximate.

For weight analysis there are many parameters and the accuracy 
of calculated weights is limited, 4-5 % , but the variations and 
tendencies are calculated within 1 % . I t is primarily the cargo 
section that is calculated, bu t fore and aft ship including the 
engine room  have also been included to a certain degree. For 
systematic analysis of bulk carriers one or more holds amid
ships have been dealt with on the condition that the Rules’ 
requirements for midship section modulus should be  satisfied,
i. e. Rules’ minimum requirements. The curves are based on 
formulae which have been developed from the com puter pro
grams, and some test-examples very satisfactory results have 
been obtained. The actual formulae will be published later.

There will, of course, be a considerable variation in weight 
even for ships of the same type and of the same length, and 
figure 20 indicates the curves for heavy and light ships. The 
number of transverse bulkheads is a dominant factor, but also 
a num ber of other factors may result in weight differences. In 
this connection it may be mentioned that in many cases weight 
can be saved if optimum scantlings (with regard to weight) are 
used. A  typical example of this is corrugated bulkheads. On 
figure 21 the influence of varying the angle of corrugations is 
illustrated. For the given bulkhead the optimum angle is approx
imately 70°, and if the angle is increased to 90° the total weight 
of the bulkhead increases from 90 t. to about 136 t.

A nother interesting detail in connection with optimization is 
illustrated on figure 22. F , is a “stool-factor” depending on the 
height of stools. hb is the height of the bottom stool, hd of the 
deck stool and H  is the height of the complete bulkhead.

Figure 20.

It is shown that the effect of stools for this particular ship is 
very small for bulkheads between cargo holds, while the weight 
reduction in the case of a deep tank bulkhead m ay be consider
able.

The reason for this difference is that a bulkhead between 
cargo holds will be exposed to loads from bulk cargoes in the 
hold only, while the deep tank bulkhead may be exposed to  a 
considerable additional load because of the height of air pipes 
which may be filled. This will result in  a m ore rectangular shape 
of the load intensity on a deep tank bulkhead than on a bulkhead 
between cargo holds.

In  general it may be concluded that the use of stools will be 
more effective the higher the bulkhead is.

Some scattered results of the weight analysis may be mentioned:
For a certain vessel with alternate holds empty the optimum 

L /D  and L /B  were found to be 11.4 and 5.94 respectively. 
With a reduction of L /D  of 10 % from 12.5-11.2 a weight re
duction for one hold of 8 % was achieved. I t  may be mentioned 
that a variation of L /B  gives a m uch smaller weight variation 
and for instance only 0.6 % reduction was obtained for a 10 % 
reduction of L /B . I t is also interesting to  note tha t an increase 
in the draft (reduction of freeboard) gave for holds calculated 
full of cargo a weight increase of 2.5 % per m etre increase of 
draft. For empty holds only small weight increases were found.

If we compare flat and corrugated bulkheads we find that for 
moderate dimensions the corrugated bulkhead is the lightest. 
However, for large bulkheads and heavy load the difference be
tween plane and corrugated bulkheads may be eliminated.

Fig. 21. Corrugated bulkheads.
Weight and plate thickness when the corrugation differs from optimum.

Contents:
B =  32.00 m 
H  =  16.24 m 
p  — 1.5 t/m3
S =  15.00 m



Fig. 22. Corrugated bulkheads with stools the influence of the “Stool- 
Factor Fs” on weight of complete bulkheads G =  ƒ (Fs).

The effect of using steels of higher yield limit has been cal
culated , and for a 74,000 tons bulk carrier the following results 
were found (same steel quality in all elements):

Yield limit 24 kg/mm2 27 kg/mm2 30 kg/mm2 35 kg/mm2
Weight reduction — 5%  10% 15%
Price reduction — 2.25% —1.25% —3%

(increase)

The interesting quality has a yield limit of 27 k g /m m 2, which 
costs approximately 2-3 % more than ordinary steel.

F or an economic analysis the owner’s interests regarding 
tonnage capcity must of course be balanced against the builder’s 
expenses. But personally I  find that this sort of analysis should 
be used more in the future to make the ship a more profitable 
enterprise to the benefit of the shipping in general.

A nd I hope, Mr. Chairman, that even by presenting these 
problems seen from our rather limited angle, I  have to some 
extent done justice to the specialized bulk carrier.
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NIEUWE UITGAVEN

,,Total Energy, Gas and the Gasturbine”
Verslag van het Symposium, gehouden 

op 23 september 1966 aan de Technische 
Hogeschool te Delft, afmetingen 29,5 X 21 
cm. Verkrijgbaar bij de Bankiersfirma 
Pierson, Heldring & Pierson, Korte Vijver
berg 2, ’s-Gravenhage, na overschrijving 
van ƒ 25,— op postrek. no. 1844 van ge
noemde firma onder vermelding: „Total 
Energy Symposium 1966”.

Het in januari 1968 verschenen ver
slag bevat alle inleidingen en discussiebij
dragen van het symposium en is rijkelijk 
verlucht met tabellen, afbeeldingen, grafie
ken en foto’s van uitgevoerde installaties. 
De factoren die bij de economische toepas
baarheid een rol spelen, worden uitvoerig 
behandeld, terwijl ook de problemen van 
financiering en energie-politiek aan de orde 
worden gesteld.

Door gebruik te maken van de in de uit
laatgassen aanwezige energie ten behoeve 
van verwarming en koeling (warmwater
voorziening, centrale verwarming en air
conditioning) heeft de gasturbine ondanks 
zijn laag thermisch rendement een goede 
kans gekregen en de mogelijkheid gescha

pen een hoger totaalrendement van de in 
de brandstof aanwezige energie te berei
ken dan mogelijk is bij een gescheiden op
wekking van elektriciteit en warmte.

In de Ver. Staten van Amerika vindt het 
total-energy concept reeds ruime toepassing. 
Nu in Nederland de gasbel is aangeboord 
zijn de voorwaarden voor de toepassing er
van in ruime mate geschapen en de werk
groep die het symposium organiseerde aoht 
de tijd gekomen de mogelijkheden ernstig 
onder ogen te zien.

Allen die zich voor dit onderwerp inte
resseren moge bestudering van het verslag 
gaarne worden aanbevolen.

ir. J. N. J.

Nieuwe Uitgave van Lloyd’s Register of 
Shipping over berekenen van laadgerei.

Lloyd’s Register of Shipping heeft het zeer 
handige boekje „Code of Practice for the 
construction and survey of ships’ cargo 
handling gear” het licht doen zien. In goed 
verzorgde band zijn 224 pagina’s tekst toe
gelicht met duidelijke schetsen.

Het boekje is verkrijgbaar aan het kantoor, 
Westblaak 32, Rotterdam, tegen de prijs van 
ƒ 14,75.

Voorlichtingsbladen voor de metaalindustrie
Bij de Technische Uitgeverij H. Stam N.V., 

Postbus 48 te Culemborg is op aanvraag een 
zeer goed uitgevoerde catalogus gratis ver
krijgbaar waarin een overzicht wordt gege
ven van de thans beschikbare „VM-bladen”.

Een zojuist verschenen groep VM-09-03, 
handelende over cilindrische tandwielen en 
de geometrie van de uitwendige overbrenging 
is er nog niet in opgenomen. Moderne, nog 
niet eerder gepubliceerde grafieken en tabel
len geven een sterke vereenvoudiging van 
veel tijdrovende berekeningen.

De bladen VM-09-03 kosten ƒ31,50 en 
voor leden FME ƒ 23,10.

Voorlopige voorschriften van American 
Bureau of Shipping voor goedkeuring 
lasmaterialen

In een handig boekje heeft American Bu
reau of Shipping de nieuwe voorschriften tot 
verkrijgen van goedkeuring voor laselektro- 
des neergelegd. Hierin wordt verschil ge
maakt tussen hand-semi automatisch gelast 
en machine automatisch laswerk.

Het boekje is bij het lokale kantoor van
A.B.S., Glashaven 8b, Rotterdam, verkrijg
baar.



M ARKETING  PASSENGER SHIPS

Lezing gehouden tijdens hef Europort Congres 1967 te Amsterdam

P. E. PARRY
Managing D irector,
P & O Lines Passenger Service 
Limited

I m ust preface this paper by apolo
gising in advance if it contains too much 
about m y own Company and not enough 
about passenger shipping in general. My 
excuse is that it is the Com pany about 
which I know most, and that being the 
largest in the world with the biggest 
variety of routes it exemplifies better 
than any other the opportunities that lie 
ahead for passenger shipping.

The Passenger Shipping Industry
W hy does P. & O. operate passenger 

ships?
It is certainly not to maintain tradi

tion. It is certainly not to  provide a 
public service regardless of cost to our
selves.

We operate passenger ships because 
we think there is a dem and for sea travel, 
which will enable us to satisfy a very 
real need on the part of the public and 
at the same time to justify the em
ploym ent of capital in this particular 
way.

In  taking steps to achieve these ob
jectives we have over recent years been 
increasingly helped by the definition and 
application of a consistent marketing pol
icy.

Our policy is:
a. To provide a product which will 

appeal to the market,

b. T o persuade the buyer that our 
product has been designed to satisfy 
his needs, and

c. T o provide only what we know we 
can sell at a price that will satisfy 
both  customer and seller.

This is to say that we are doing the same 
as any other modern industry. We sell a 
service but in principle our aims and the 
methods we employ are the same as those 
in a m anufacturing industry.

W hen we come to the translation of 
principle into practice, then we naturally 
find differences. In  passenger shipping 
some of these differences are of a major 
kind. This is not to  say that we are 
unique in this respect. Inasmuch as 
passenger ships are floating hotels we 
share some of these problems with the 
hotel industry.

T he cost of building a passenger ship 
is so vast that an extended period has to 
be allowed over which to earn back the 
capital invested plus a reasonable profit. 
In this context 20 years is not a long 
life. Over this period, amounting virtually 
to a generation, a lot can happen in

terms of changes in the the personal tastes 
and habits of the public.

We suffer as a result from two dis
advantages, both of which limit our 
flexibility. F irstly in volume of produc
tion. A  m anufacturer of consumer goods 
can vary his output within fairly wide 
limits to suit demand. The only real way 
of increasing the volume of production 
in the case of passenger shipping is to 
build another ship, which takes a num 
ber of years. I t  is possible of course, by 
a lengthy and costly conversion, to make 
a ship suitable for a larger or smaller 
number of passengers, but such an opera
tion will only be undertaken very in
frequently and strictly speaking the 
nature of the product will be changed in 
the process, since single cabins will be
come two-berth cabins and two-berth 
four-berth or vice versa.

This leads m e to the second disadvan
tage. It is lack of flexibility in changing 
that part of the product represented by 
the ship. A  ship of a certain size, speed 
or design m ay not continue to appeal to 
the m arket. Changes can be m ade but 
there is a lim it to such changes, dictated 
by the structure of the ship, and of 
course, cost. W e cannot revolutionise our 
ships from year to year to meet changing 
trends, as can a car manufacturer. Be
cause of the extent of the capital invested 
the ship can neither be scrapped nor 
changed entirely.

These difficulties are inherent in the 
nature of the business and means of 
overcoming them  have to  be found.

In the first place, because we have to 
provide a product which remains saleable 
over a long period we must indulge in 
thorough consum er research before we 
build a ship. But furthermore, we have 
got to do our best to anticipate changes 
in taste and habit.

However expert we m ay be in the art 
of gazing into the chrystal ball, we will 
not always be right and therefore run 
the danger of having a product which is 
unsuitable for the m arket for which it 
was intended. We are then faced with 
two alternatives. Changing the product 
or finding a new market. We adopt both 
approaches.

The Product
What is our product?
The basic product is a sea voyage. By 

this we m ean a mix compounded of a 
ship and an itinerary. The ship provides 
certain standards of accommodation, 
food, service and entertainment. The 
itinerary provides a selection of ports,

stays of a certain length in  port and the 
opportunity to  enjoy a variety of shore 
excursions.

Over recent years there has been a 
considerable change in this mix. Research 
and experience have shown that pas
senger shipping will prosper only if it is 
prepared to accept a new role and modify 
itself to meet changes in the travel market, 
changes which have been hastened by 
the advent of the jets.

The shipowner has come to  realise 
that he is not just selling a  sea passage 
but a package made up of transport plus 
hotelaccommodation plus the amenities 
of a resort. The easier air transport has 
made it to move around the world, the 
more it has m ade sense to concentrate on 
those aspects of travel that sea can pro
vide and air cannot. The comfort, the 
leisure, the space, the civilized way of 
life: the lack of tension, the security, the 
opportunity to make new friends: the 
entertainments, the deck sports: the ex
citement and romance of ships: the salt 
and the sea air.

I  am not trying to indicate th a t the 
difference between sea and air travel 
makes them incompatible. In  fact very 
much the reverse. I believe there is need 
for co-operation between the two. As the 
total travel m arket expands, there is 
room for sea and air to grow side by 
side and in combination.

Now that sea has abandonded the 
basic role of transportation to air and has 
recognised that its future depends on 
appealing to the holiday m arket, what 
changes have we made in our mix?

In  the ships we have m ade alterations 
to public rooms and cabins, where this 
has been necessary to bring them  up to 
date. In  cabins, public rooms and res
taurants we offer a high standard of ser
vice. So far as food is concerned, we 
have studied the needs of our customers 
and provide a menu which caters for the 
varying tastes of the m any nationalities 
we carry. In keeping with m odern trends 
we have reduced formality. In  the field 
of entertainment we now have a  perma
nent staff of professionals who provide 
an almost non-stop programme.

As to the itinerary, we have chosen 
ports which are not only sources of traf
fic but are attractions in themselves. We 
arrange calls at convenient times and of 
sufficient length. In all cases we try to 
put the needs of our passengers first and 
the ships’ operational requirem ents sec
ond. A t each port we have explored the 
surrounding countryside to find places of 
interest to visit.



Moreover, although the basic product 
is a sea voyage, we have now extended 
the range of our product in the form of 
inclusive tours. Our customers can buy a 
holiday which includes land arrange
ments, connections with other ships or 
sea /a ir combinations.

The Market

A t this point I would like to take a 
closer look at our market. The first thing 
to appreciate is that it is not one market 
but many markets. Our services are 
world-wide and we are therefore serving 
a number of different national markets. 
These in their turn can be subdivided 
into a wide variety of different markets 
which depend upon the personal likes 
and dislikes, social and economic back
ground, geographic location, and so on, 
of the people concerned.

However, certain broad categories of 
potential sea travellers can be distin
guished. Fh'st, there is the person who 
has resources available but has not 
decided how to spend them. Here sea 
travel, together with other forms of 
holiday, is competing with a wide va
riety of industries in the consumer pro
duct field. Secondly, there is the person 
who has decided to spend money on a 
holiday but has not yet made up his mind 
what sort of holiday. Here sea travel is 
competing with the resort area. Thirdly, 
there is the person who has a reason for 
travelling to a particular place, perhaps 
a daughter to  visit or a business commit
ment. Here sea travel is competing with 
air.

All these categories are of great impor
tance to us and the underlying appeal is 
the same in each case —  the opportunity 
to take a  holiday, in the course of which 
visits can be paid to a number of exciting 
foreign countries. The first two categories 
comprise the true discretionary traveller 
and offer the greatest opportunity for sea 
travel to expand its market. The third 
category, while it contains many who are 
potential sea travellers, also covers those 
who are only seeking transportation, in 
many cases at the minimum cost. While 
any shipping company may wish to  carry 
some of these, if it has an excess of low 
graded accommodation, this is predomi- 
nently an air market and should be of 
limited interest to passenger shipping.

Within the holiday market there are 
numerous strata, each a market of its 
own, containing people whose require
ments differ depending upon the size of 
their resources and the time available.

The shorter the voyage, the larger the 
market is likely to be. A person earning 
£  10 a week is unlikely to be a customer 
for a round-the-world voyage. On the 
Other hand, there are few people now
adays in P. & O.’s main areas 
—  Europe, North America and Austra
lia —  who cannot afford a short voyage 
or cruise, at least as an occasional special

holiday. But when it comes to longer 
voyages there are clearly certain types of 
people who are more likely to buy sea 
travel than others. While “enough” mon
ey is important, it can be accumulated 
by people of moderate means and it is 
“enough” time which is the determining 
factor.

The market for a longer voyage is there
fore more limited but it is still a large 
and diverse one. Accommodation of a 
wide variety of types is available on most 
ships, which enables prices to be offered 
suitable for a big range of incomes. 
Amongst younger people there are those 
who in increasing numbers are moving 
about the world on working holidays 
before settling down to jobs. Then there 
are students on exchange schemes and 
teachers on vacation. Older people natu
rally tend to predominate, because in 
many cases it is the growing up of the 
family, or retirement, which gives them 
the opportunity to travel in a leisurely 
way. !

For those who are short of time, a 
combination of sea and air travel is the 
solution. This would particularly appeal 
to business men, but also attracts those 
who want to travel further afield within 
a limited period. In  P. & O.’s experience 
this type of traffic is growing rapidly, 
particularly in Europe and North Ameri
ca, both for short and long-haul jour
neys.

Production

In selling sea travel therefore we find 
that we have numerous markets to which 
we can offer a variety of choice. How 
are we to ensure that we have the right 
product in the right place at the right 
time? '

Careful and detailed planning is neces
sary. P. & O. operates a large fleet over 
a world-wide network of routes. We have 
to provide local holiday opportunities in 
various parts of the world in the form 
of cruises or sea /a ir combinations; we 
have to provide longer holiday oppor
tunities in the form of round world 
voyages, Circle Pacific voyages or con
nections between two or more ships; and 
we have to meet the demand for one 
way travel.

We equally have to ensure that the 
commodity is on the shelf when the cus
tomer comes in to buy. When the cus
tomer happens to  be a prospective pas
senger who wants to arrange a trip from 
Australia to Europe in nine months time 
and return six months later, we are 
talking about a journey which will not 
be completed till about 1 % years from the 
date of booking. When to this is added 
the time required to establish demand, 
to programme the ships, to fix the price 
and distribute the accommodation for 
sale in a num ber of overseas markets, 
practically another year has got to be

added. This means that we are program
ming our passenger ships 2% years ahead. 
In practice our programmes go even 
further than this, which calls for planning 
of a high order.

We have developed means, which now 
involve the application of Operational 
Research techniques and the use of a 
computer, of allocating the accommoda
tion in such a way that each of the areas 
we serve can offer in their market the 
type of voyage required. Let us take a 
ship on a voyage from Australia via the 
West Coast of North America and Pa
nama to Europe. A t any one time there 
may be round world traffic from Europe, 
Australia and North America, traffic 
from Australia and North America to 
Europe, traffic from North Am erica to 
the Caribbean and so on. Some will 
consist of organised tours, others will be 
travelling independently. All these oppor
tunities have had to be carefully pre
planned to meet the requirements of an 
international public before they are of
fered for sale.

Pricing

The determination of the proper price 
level is an essential part of the marketing 
process. On the one hand, having pro
vided a product which appeals to  the 
public, it is useless pricing it a t a level 
which makes it unattractive. Equally, 
revenue must be sufficient to cover all 
costs and leave a big enough margin to 
justify the investment. It is probably not 
unfair to say that in the past passenger 
shipping has paid too much regard to  
the level of air fares when pricing sea 
travel. As has been recognised earlier in 
this paper, sea travel is more than 
transportation and the price should re
flect this.

On overseas voyages shipping com
panies still cater, and no doubt will con
tinue to do so, for a certain num ber of 
passengers who are only interested in 
transportation at the cheapest price. In  
such cases the sea fare must compare 
favourably with the air fare. But above 
that level sea travel is appealing to the 
holiday market and is competing with 
other types of holiday. The fare should 
bear a relationship to the cost of air 
travel plus the cost of staying in a resort 
hotel. The public is not necessarily 
attuned to this way of looking at sea 
travel and it is up to the sea lines to  find 
means of making their customers realise 
the value they are getting for their sea 
ticket.

One means might be to have a two 
tier fare which has a transportation and 
a hotel element, the latter being on a per 
diem basis. The first element could then 
be compared with the air fare and the 
second with the cost of staying in a resort 
hotel. This is an idea which my own 
company is considering very seriously.



One of the difficulties which passenger 
shipping has to face is the seasonal nature 
of demand. This is ■; w here we come 
up against the inflexibility of supply to 
which I referred earlier in this paper. A  
ship leaving Australia for Europe in the 
early part of the year will be sailing at 
a time of high demand because the pas
sengers will be leaving the Australian win
ter and arriving in the European summer. 
But on the return voyage, the reverse 
conditions will apply and dem and will be 
low. By quoting lower rates we have 
attracted traffic to such off season voy
ages and tapped a new m arket which 
would not have responded to full season 
fares.

Selling
Any industry selling a product needs 

good salesmen and descriptive literature. 
Passenger shipping in common with 
certain other industries suffers from the 
disadvantage of not being able to show 
the product to the customer. N ot only, 
therefore, must it have effective means of 
bringing the customer to the retail outlet, 
but it m ust ensure that the salesmen at 
the point of contact with the public have 
the capability of representing accurate
ly to the customer the attractions of sea 
travel.

M ost passenger shipping companies 
do some selling direct to the public but 
rely for the m ajor part of their sales on 
Travel Agents. Bearing in  m ind that 
these Travel Agents will also be selling 
other forms of travel and holiday, it is 
clearly essential that they should be as 
well equipped as possible to do their job 
of selling sea travel.

This can be achieved in two ways. By 
providing them with literature which will 
represent in a sufficiently attractive and 
detailed way what the public is being 
asked to  buy. And secondly, by helping 
to train their staff. There is no substitute 
for experiencing the thrill of going on 
board an ocean liner and we therefore 
take as many Travel Agents staff as we 
can down to our ships. On board, as well 
as endeavouring to let them  live the life 
of a typical passenger, we also take the 
opportunity of telling them  as much as 
possible about our services and assisting 
them to learn how best to sell sea travel. 
W here it is not possible to bring the 
Travel Agents to the ships, we go to the 
Travel Agents by arranging seminars in 
main centres.

This valuable aid to Travel Agents is 
offered by a number of shipping com
panies and also by Ocean Travel Develop
ment, an organisation set up to promote 
sea travel and now headed by the ex- 
Chairm an of the Association of British 
Travel Agents. This work is of great 
importance, since deficiencies at points 
of sale can nullify the immense effort 
which has gone into getting the product 
ready for sale and the very considerable 
promotional expenditure.

A pplication of marketing policy
My paper so far has tended to deal in 

generalities. I should now like to  be 
more specific by showing how P. & O. 
has applied marketing.

I could give examples from Australia 
or North Am erica where we have large 
and highly successful marketing organi
sations which have reached a consider
able degree of sophistication in their 
operations. However, as I  am in Europe 
I prefer to use a European example, our 
“Ocean Liner Holidays” promotion.

Between 1960 and 1964 we expe
rienced a 100 % increase in round 
voyage traffic from the United Kingdom. 
These were passengers who stayed on the 
ship for the whole voyage from U.K. 
back to U.K. and were therefore clear
ly motivated by a desire to take a sea 
voyage rather than to go to any partic
ular place. This growth resulted from 
promotions we had undertaken for se
lected sailings, emphasising the ship as a 
floating hotel and the voyage as an 
opportunity for a holiday.

During this period our North Amer
ican marketing organisation has shown 
that there existed in that continent a 
considerable discretionary m arket for 
holidays at sea. People who had the time, 
money and inclination to take a longish 
break from home, not bound for any 
one place or by any one route, and with 
the ability to create a break in routine at 
their discretion.

Encouraged by our experience in U.K. 
and North America we undertook further 
research and came to the conclusion that 
a discretionary m arket similar to that in 
North Am erica also existed in Europe 
and that henceforth all our voyages should 
be sold as holiday opportunities.

A Tour Development M anager was 
appointed and in conjunction with 18 
Tour Operators, 180 sea and sea /a ir 
tours were set up in the first year. The 
brand name “Ocean Liner Holidays” 
was chosen and “Holidays at Sea” be
came the main promotional theme of the 
Company’s national advertising cam
paign.

This created considerable further inter
est amongst Tour Operators, who began 
to see the potential for creating a new 
kind of sea business. In  1965 a major 
step forward was the production by a 
consortium of Travel Agents —  Asso
ciated London Travel Agents —  of a 
brochure entitled “Seaway”, in which sea 
travel was the m ajor ingredient.

The next stage was for P. & O. to 
produce their own brochure of inclusive 
tours. This was intended to spearhead 
the “Ocean Liner Holiday”, campaign 
and the following plans were made:

1. The brochure itself was given the 
title of “Ocean L iner Holidays” . I t con
tained a wide variety of holiday oppor
tunities varying from 2 to 19 weeks. 
These featured the majority of the Com

pany s services and incorporated the more 
successful tours promoted by m ajor tour 
operators.

In the brochure the product, i.e. the 
holiday opportunity, was presented in 
such a way that it was easy for the cus
tomer to see what he was buying and 
for the retailer to sell. The thumbing 
through of sailing schedules and fare 
tariffs had been short-circuited.

2. Two back-up pieces of literature 
were available, “Your W orld at Sea”, 
describing the ships and “Y ou See the 
World”, describing destinations.

3. The national advertising campaign 
was stepped up and individual adver
tisements contained coupons inviting 
prospective passengers to send for the 
brochure.

4. Periodic bulletins were sent to 
2,600 retail agents.

5. The Company’s sales staff were 
briefed.

6. A t seminars ashore and at sea Trav
el Agents’ staff were told of the Com
pany’s marketing objectives and were 
given assistance in selling “Ocean Liner 
Holidays”. Travel Agents’ staff are at 
present attending our courses at the rate 
of 1,500 a year.

7. Surveys were carried out on board 
ships to ensure that the needs of the 
holiday-maker would be met. H ere it was 
possible to apply some of the lessons we 
had learnt from our vast experience of 
providing shorter holidays in the form 
of cruises.

8. Itineraries were examined to  en
sure that ports and stays were satisfactory. 
Shore excursion arrangements were sur
veyed.

9. The brochure was finally launched 
at a Press Conference and obtained 
favourable publicity.

The campaign has been an extremely 
successful one in terms of the traffic it 
has produced.

An interesting further development has 
been an increased interest on the part of 
air lines in the promotion of joint sea /a ir 
holidays. The result of this has been the 
production earlier this year of a joint 
brochure by P. & O. and B.O.A.C. in 
conjunction with the French Line, en
titled “Caribbean Sunshine Holidays” . 
This was introduced to P. & O. and
B.O.A.C. staff, Travel Agents and the 
public in much the same way as was the 
“Ocean Liner Holiday” brochure.

As this paper is being considered at a 
Conference taking place in  Holland, it 
would be appropriate to m ake some ref
erence to the marketing of passenger 
shipping on the Continent.

Although P. & O. has carried Conti
nental traffic from both N orth and South



Europe for many years, it was not until 
1963 that a real effort was made to market 
our product there. Since then research 
and experience have shown that an 
im portant m arket exists there for 
“Ocean Liner Holidays” , particularly in 
Germany, Switzerland and Holland. How
ever, before being able to tap this market 
we had to do two things. F irst in 
relation to our product, ensure that we 
could satisfactorily meet the requirements 
of Continental passengers. Second, in 
relation to our market, identify ourselves.

Modification of the product has been 
achieved by having interpreters as part 
of the ships’ company and assisting the 
existing Officers to learn a Continental 
language; bij providing books in Con
tinental languages in the libraries; by 
ensuring that entertainments cater for 
Continental tastes; and in general terms 
by creating on board the ships an at
mosphere of wishing to make people of 
any nationality feel welcome. As we have 
long been catering to an international 
clientele the latter presents no particular 
difficulties.

Identification of P. & O. as a major 
sea carrier, in fact the largest in the 
world, has been achieved through adver
tising and public relations channels and 
by employing Continental staff to get our 
message across. We have set up m arke
ting groups in each country consisting

of sales, advertising and P.R. represen
tatives, who have evolved promotional 
techniques which, although basically the 
same for each country, are modified as 
necessary to  recognise the differences 
which exist between the national markets.

It would not be an exaggeration to say 
that our methods and achievements on 
the Continent reflect on a smaller scale 
our successful approach to markets in 
other parts of the world.

Conclusion

In conclusion I would like to try and 
summarise what I have been saying.

Passenger shipping has reached a 
point in its development where it has 
acknowledged that its role as the main 
means of overseas transportation has 
been taken over by the air lines. I t will 
continue to provide transportation, but to 
think of itself in that role only would be 
the road to economic disaster.

International tourism is one of the 
world’s fastest growing industries, and 
again it must be acknowledged that the 
air lines have played the m ajor role in 
its development. Bij providing a network 
of routes and quoting cheap fares they 
have immensely broadened the basis of 
the travel market.

This is a growth industry in which 
the sea lines can share, since they can

provide the most satisfactory form of 
travel that exists. However, to get their 
share they have to study their markets. 
They will find that they can provide a 
product which can match the require
ments of a very wide range of people, 
far more than are travelling by sea at 
present.

There is an almost unlimited variety 
of products that can be catalogued and 
find willing buyers, ranging from a cruise 
of a few days to a round-the-world 
voyage with land arrangements at a num
ber of points en route. These products 
must be marketed in such a way that, 
firstly, they reach the right customer, and 
secondly, the customer appreciates the 
worth of what he is buying and pays an 
economic price.

My first point is that marketing must 
be selective and, whereas a short cruise 
can be promoted fairly indiscriminately, 
there is a limited market for longer voya
ges and carefully planned m arket identi
fication is necessary. My second point is 
that unless sea travel is properly priced 
and comparison with air fares is forgot
ten, except may be at the bottom of the 
price range, the sea lines may prejudice 
their chances of staying in business.

I hope I  have made clear my very 
firm belief that, with effective marketing, 
there is a prosperous future for passenger 
shipping.

EERSTE L U N C H  IN AMSTERDAM WAS EEN SUCCES

Ingevolge een besluit van de jaarlijkse 
Algemene Afdelingsvergadering van 23 
februari j.1. is op dinsdag 26 m aart j.1. 
door de afdeling „Amsterdam” van de 
Nederlandse Vereniging van Technici op 
Scheepvaartgebied een lunch georgani
seerd, welke gehouden werd in het Victo
ria Hotel te Amsterdam.

H et was de bedoeling na te gaan of pe
riodiek te houden lunches geheel of ge
deeltelijk in de plaats zouden kunnen ko
men van de wekelijkse clubavonden, 
waarvoor de belangstelling een regelma
tige daling vertoont.

De eerste lunch is een groot succes ge
worden; 37 deelnemers hebben ertoe bij
gedragen, dat er een prettige ongedwon
gen sfeer heerste.

N a een apéritief van 12.15 uur tot 
12.45 uur en een koffiemaaltijd van 12.45 
uur tot 13.15 uur, heeft de tafelpresident, 
ir. A. van der Toom , een korte inleiding 
gehouden over de oorsprong en de grond
slagen van het „Unity Ship” ontwerp. Hij 
Slaagde erin, in een rede van ca. 20 minu
ten, een vluchtig, maar toch compleet ré
sumé te geven, alsmede licht te brengen 
omtrent de vraag waarom de eerste sche
pen in België konden worden gebouwd.

H et was een zeer geslaagde proefne
ming, die op dinsdag 28 mei a.s. herhaald

zal worden; de spreker op die gelegenheid 
zal nog bekend gemaakt worden.

Het was voor de Amsterdammers een 
verrassing, dat de Algemeen Secretaris 
uit Rotterdam gekomen was en aldus van 
zijn belangstelling blijk gaf.

ir. W. R. Kruseman

Techni-Show 1968  
G.H.P. steeds present

Het is vanzelfsprekend, dat de G.H.P., 
de Groep Nederlandse Fabrikanten van 
Hydrauliek en Pneumatiek, acte de présen- 
ce geeft op de Techni-Show 1968 en wel in 
de M argriethal en in Hal C op het Croese- 
laanterrein.

Op de komende Techni-Show is een 
„Technisch Voorlichtingscentrum” gepro
jecteerd, ontstaan uit de in de laatste jaren 
duidelijk gebleken behoefte bij de afne
mers tot het verkrijgen van objectieve 
voorlichting over de technische aspecten 
van hydraulische en pneumatische aandrij
ving en besturing.

M et dit doel voor ogen, zullen in Hal C, 
onder auspiciën van de vakorganisaties 
van handel en industrie, waaronder de 
G.H.P., filmvoorstellingen, panel-discus- 
sies etc. worden georganiseerd.

Bovendien zal het gehele bereik van 
hydrauliek en pneumatiek —  al of niet 
regelbaar —  in de vorm van praktijk
voorbeelden, d.w.z. van hydraulische of 
pneumatisch bediende machines en instal
laties, evenals demonstratiemodellen, wor
den getoond. Ergo, vindt men hier een 
staalkaart van toepassingen van beide 
technieken.

Het programma is als volgt ingedeeld:
1. twee onderwijsdagen (9 en 10 mei), 

bestemd voor docenten en studenten 
van T H  en HTS, alsook voor leraren 
van de UTS. Dit behelst tweemaal 
daags de vertoning van vaktechnische 
films én een deskundige rondleiding 
langs de demonstratiemachines, waar
bij alle gelegenheid wordt gegeven tot 
het stellen van vragen;

2. te beginnen op 13 mei to t en met 17 
mei, de panel-discussies, waarvoor 
wordt verwezen naar de inmiddels toe
gezonden folders.
Pneumatiek wordt behandeld op 
m aandag 13 en  vrijdag 17 mei. 
Hydrauliek op dinsdag 14 en donder
dag 16 mei.
Fluidics op woensdag 15 mei a.s.

Alle panels worden in de ochtenduren, 
aanvang 10.30 uur gehouden en ingeleid 
met een filmvoorstelling. Alle middagen 
worden drie films vertoond, t.w. één over 
hydrauliek, één over pneumatiek en één 
over fluidics.



RISICO’S ALS GEVOLG V A N  GEBREKEN IN DE CONSTRUCTIE, 

DE UITRUSTING  OF V A N  FUNC TIO NELE AARD

M. MEEK

D irector en Chief Naval 
Architect van Ocean 
Fleets Limited

Algemene sterkte in de constructie

Om dat het uitgangspunt bij het scheeps
ontwerp de weerstand aan trekspannin- 
gen vormt, is het niet verwonderlijk, dat 
gebreken als gevolg van te grote span
ningen zeldzaam zijn.

Toch moet aan de druk in overlangs- 
richting, waaraan het schip wordt bloot
gesteld, altijd in de eerste plaats aan
dacht worden geschonken, al was het al
leen m aar omdat de belading, hetzij 
met goederen, hetzij met brandstof, over 
de lengte van het rendabele koopvaardij
schip, zo variabel is. Nog geen vijftien 
jaar geleden brak het vrachtschip Okla- 
homa  doormidden en moest als een to
taal verlies worden afgeschreven: deze 
ramp bracht aan het licht, dat er zelfs bij 
de bouw van de zogenaamde moderne 
schepen een meer uitgebreide kennis van 
zaken noodzakelijk is. Naarm ate scheeps- 
constructies nauwkeuriger worden ont
worpen, moeten de begrenzingen ten aan
zien van de wijze waarop zij in bedrijf 
worden gehouden, scherper worden ge
steld en dit veronderstelt bij de scheeps
officieren en bij degenen die toezicht op 
de belading hebben, een grotere mate van 
begrip voor de begrenzingen die hierbij 
een rol spelen.

Moge ik dit met een voorbeeld illus
treren. Enkele jaren geleden werd een 
vrachtlijnschip in zijn eerste aanloopha- 
ven beladen met een onverwachte, m aar 
voordelige deellading die uit zinkconcen- 
traat bestond. Het midscheepse gedeelte 
van het vaartuig werd ingenomen door 
de koelruimen, zodat het zink alleen 
maar aan de einden van het schip kon 
worden geladen, uiteraard bracht deze 
zware lading een ernstige buigdruk op de 
romp teweeg. Het schip moest de Grote 
Australische Golf oversteken, gelukkig 
tijdens gunstige weersomstandigheden, 
voordat de overige laadruimten mid
scheeps zodanig konden worden gevuld, 
dat de spanningen tot normale propor
ties werden teruggebracht. M aar als het 
weer slecht was geweest, dan is het zo 
goed als zeker, dat er structurele schade 
zou zijn ontstaan.

H et probleem van de basis-sterkte over
langs wordt nog kritieker bij de veel lan
gere tankschepen en bulkcarriers die 
thans in de vaart zijn: de verdeling van 
de lading in deze schepen m oet heel 
scherp in het oog worden gehouden.

De meest kritieke situaties echter tref
fen wij aan bij de nieuwe ,,generatie”, de 
containerschepen. Als men de grote lui
ken van de breedte van het schip af
trekt, dan blijft er nog maar ongeveer 10 
procent dekruimte open; het zal daarom 
duidelijk zijn, dat de structurele kracht 
van deze schepen geheel anders moet 
worden opgebouwd.

Die kracht vinden wij in de zeer sterke 
doosvormige delen, die de bovenste bui
tenhoeken van het schip uitmaken en 
die vrijwel altijd uit staal met een hogere 
trekkracht zijn gemaakt. In  het bijzon
der het feit, dat er zo weinig overblijft 
van het bovenste element in de structu
rele krachtopbouw, brengt met zich mee, 
dat er nauwkeurig moet worden gelet op 
de weerstand die het schip op zee kan 
bieden aan wringings- of torsiekrachten.

Wij weten nog niet zo veel over het 
gedrag van deze schepen tijdens hun 
dienst, misschien zijn wij zo voorzichtig 
in het ontwerp, dat deze schepen extra 
sterk zijn.

Plaatselijke sterkte en breuk door 
broosheid

Gebreken als gevolg van trekspannin- 
gen mogen dan niet veel voorkomen, een 
onderzoek van die fouten, welke zich wel 
hebben voorgedaan, heeft aangetoond, 
dat breuk door staalbroosheid in de con- 
structiedelen het veelvuldigste euvel is. 
Men kent de aard van dit verschijnsel 
thans vrij goed. H et optreden van broos
heid houdt ten nauwste verband met de 
aanwezigheid van kerven of onregelma
tigheden in de constructiedelen, alsmede 
met de lage omgevingstemperaturen bij 
welke het zachte scheepsbouwstaal meer 
aan breuk onderhevig is. De oplossing is 
om een soort staal te gebruiken, dat meer 
weerstand aan kerven biedt, terwijl ook 
een nog grotere zorgvuldigheid bij de 
ontwerpdetails vereist is.

Jam m er genoeg is het juist het dikkere 
staal, dat meer aan de broosheidbreuk 
onderhevig is; dat dikkere staal treffen 
wij nu juist aan in het midscheepse ge
deelte, waar de spanningen het grootst 
zijn. H et is daarom belangrijk, dat er bij 
de samenvoeging van het basis-dek aan 
de zijden van het schip, bij de hoeken 
van de luiken en op de plaatsen waar 
de bovenbouw m et het basisdek wordt 
verbonden, speciaal materiaal wordt ge
bruikt.

H et ergste wat ik op dit gebied gezien 
heb (en we mogen niet vergeten, dat 
schepen als gevolg hiervan ook werkelijk 
in tweeën zijn gebroken) was op een 
vrachtschip, waar door staalbreuk op de 
lager gelegen dekken spleten waren ont
staan, die zich op verschillende plaatsen 
vele meters lang uitstrekten van de lui
ken tot de zijden. Deze spleten begonnen 
bij de scherpe hoeken van de ventilatie
openingen in de zijbalken van het luik 
ter hoogte van de koude koelkamers en 
hielden daar op waar het staal in  de 
richting van de scheepszijden kennelijk 
warmer was.

Op een ander schip begon een spleet 
bij de scherpe hoek van de deur tot een 
koelproviandruimte en zette zich voor 
een lengte van anderhalve m eter voort 
langs de stalen dekplaten aan de boven
kant en voor een lengte van bijna drie 
meter over het dek.

Deze deurhoeken en ventilatie-openin- 
gen hadden meer gerond moeten zijn en 
er had ook op gelet moeten zijn, dat er 
niet te overvloedig op één stuk was ge
last.

Andere gebreken
Niet alle moeilijkheden kunnen worden 

geweten aan subtiele technische omstan
digheden. Soms liggen de oorzaken meer 
voor de hand of zijn zij het gevolg van 
onzorgvuldigheid bij het ontwerp of 
tijdens de dienst. Ik  herinner mij hoe een 
jaar of twee geleden de bodem  van het 
achterste laadruim van een vrachtschip 
het gedeeltelijk begaf. De stuwadoors wa
ren vergeten of hadden geen waarde 
gehecht aan het feit, dat de bodem  van 
dit ruim  boven de schroefaskoker was 
gelegen en dat dit daarom  niet de soliede 
dubbele bodem was, die m en normaal 
met een ruim in verband brengt. Zij had
den dit deel te zwaar beladen met dicht- 
opeengepakte goederen.

Het moderne gebruik van vorkhef
trucks bij het behandelen van eenheids
ladingen heeft een herwaardering van de 
sterkte der scheepsdekken noodzakelijk 
gemaakt. De plaatselijke druk die de wie
len van deze trucks uitoefenen wanneer 
zij hun voorgeschreven belasting hebben, 
vereist het gebruik van dikkere stalen 
dekken dan bij normale belading en hier
mede dient bij het ontwerpen of het bou
wen van het schip rekening te worden 
gehouden.



Indien de trucks echter bij de vork 
of aan het einde, waar de last wordt ge
dragen, dubbele wielen hebben, zoals bij 
de nieuwe modellen gebruikelijk, be
hoeft de opvoering in staaldikte niet zo 
groot te zijn. Ook overkomt het een min
der nauwgezette superintendent nog wel 
eens, dat een truck met een van zijn wie
len door het nu verouderde type houten 
luik zakt; die luiken werden namelijk niet 
gebouwd om aan de zware wieldruk van 
de vorkheftruck weerstand te bieden. Het 
is gebruikelijk om over dergelijke luik- 
planken verplaatsbare stalen platen te 
leggen, waardoor de belasting wordt ver
deeld, ofschoon deze platen een extra ri
sico kunnen opleveren, indien zij niet 
stevig aan het dek zijn bevestigd. Ik heb 
het meegemaakt, dat de stalen platen met 
geweld over het dek werden geslingerd 
door de snel ronddraaiende beweging van 
de wielen van een vorkheftruck.

Het is algemeen bekend, dat alle ope- 
ningen in de waterdichte constructie van 
een schip, een potentieel gevaar in zich 
bergen: sluitingsmechanismen of -appa
ratuur moeten daarom met veel zorg voor 
details worden ontworpen en samenge
steld. Een betrekkelijk modern schip had 
een deur in de boeg, een goed eind boven 
de waterlijn, welke kon worden geopend 
voor het zoeklicht in het Suezkanaal. Of
schoon de deur goed sterk was uitge
voerd, waren de grendels één voor één, 
als gevolg van een klein ontwerpfoutje, 
uit hun halzen gevallen. Toen het schip 
op weg naar de Kaap door hoge zeeën 
heen moest ploegen, werd de deur uit
eindelijk ingedrukt en raakten alle pro- 
viandruimen in de voorplecht en de ket- 
tingbakken onder water. Het luik op het 
baddek boven deze ruimte werd omhoog 
gedrukt en zo raakte het zeewater ook 
in het daarnaast gelegen compartiment, 
waar de elektrische apparatuur voor het 
meren vóór was geïnstalleerd.

Hierdoor viel deze apparatuur geheel 
uit en zo moest het schip de haven bin
nenvaren zonder dat het vóór kon meren 
of ankeren.

En natuurlijk zullen de meeste scheep- 
vaartmensen zich het ongeluk herinne
ren, dat in 1953 de Princess Victoria 
overkwam, toen deze kanaal-autovoerboot 
ten onder ging, een ramp waarbij een 
groot aantal mensenlevens te betreuren 
viel. De zware deuren in het achterschip, 
waardoor de auto’s in en uit konden rij
den, werden ingedrukt en het binnen
stromende water kon niet meer worden 
gekeerd en werd fataal voor het schip.

Gebreken in de uitrusting
Dergelijke gebreken zou men norma

liter niet beschouwen als zijnde even ge
vaarlijk als gebreken in de hoofdcon

structie. Toch zijn bepaalde uitrustings- 
delen van vitaal belang voor dc veilig
heid van het schip; het anker, bijvoor
beeld, is een stuk dat volkomen betrouw
baar moet zijn. Maar ook w at het anker 
betreft zijn gebreken niet onbekend. Bij 
een bepaalde vloot deden zich in een 
periode van twee jaar verscheidene ge
breken voor in de gietstalen ankers. Breu
ken als gevolg van broosheid in de an- 
kerkoppen traden doorgaans op in de 
uitsparing voor de ankerstok.

Een metallurgisch onderzoek bracht 
aan het licht, dat het toegepast staal zeer 
weinig schokweerstand had en dat dit 
staal op onjuiste wijze was gedesoxy- 
deerd, waardoor insluitingen waren ont
staan. Het werd daarom noodzakelijk om 
meer stringente specificaties op te stellen 
voor het type staal dat bij de fabricage 
van de ankers moest worden gebruikt.

Niet alleen de ankers moeten volko
men betrouwbaar zijn, ook de ankerket
tingen. Ook hier doen zich slechts zelden 
gebreken voor, al is er in de afgelopen 
jaren minstens één kabelbreuk het gevolg 
geweest van een onbetrouwbare las; de 
twee gestampte delen, die' samen één 
schaal vormen, waren met afbrandlassen 
samengevoegd. Tenzij het onzuivere ge
smolten metaal aan het eind van de las- 
operatie wordt verwijderd, zullen zich ge
breken blijven voordoen en dit was in
derdaad geschied. Het is daarom nood
zakelijk om een gedegen non-destructief 
onderzoek in te stellen, waardoor derge
lijke defecten aan het licht kunnen wor
den gebracht.

Niettemin is de goede kwaliteit van zo’n 
ketting voor een groot deel afhankelijk 
van de vakkennis en ervaring van de las
ser.

Een laatste voorbeeld van een broos- 
heidbreuk, welke, ofschoon zij het schip 
zelf niet in gevaar bracht, rampzalig voor 
mensen had kunnen zijn, deed zich voor 
in de vertikale pen van het onderste gijn
blok van een 70-tons laadboom. Deze 
pen met een diameter van 4,5 inch liet 
het duidelijk afweten, toen met een test- 
belasting die ruimschoots boven de 70 
ton uitgang, werd gewerkt.

Er was een scheur ontstaan aan het 
begin van de eerste draad op de pen, 
die in de moer werd vastgehouden. Een 
daaropvolgend metaalonderzoek toonde 
aan, dat het materiaal, dat voor de pen 
was gebruikt niet bestand was tegen de 
lage temperatuur op het moment van de 
test en dat dit bovendien bekend had 
moeten zijn.

Het materiaal had van betere kwaliteit 
moeten zijn, bestand tegen breuk door 
broosheid; het had ook na het smeden 
aan een hittebehandeling moeten worden 
onderworpen.

Eventuele gebreken in onderhoud of in 
bedrijf

R eparatie- en onderhoudskosten van 
koopvaardijschepen zijn vandaag de dag 
een dure aangelegenheid. V oortdurend 
dient men de gestegen kapitaalkosten 
van het schip zelf of van de uitrusting af 
te wegen tegen een mogelijke verminde
ring in onderhoudskosten, welke uit het 
gebruik van duurdere materialen of pro- 
dukten kunnen voortvloeien.

H et rompoppervlak onder water is h ier 
een voorbeeld van. Een volmaakt be- 
schermingsmateriaal tegen aantasting 
door zeewater e.d. is —  zo is ons geble
ken —  nog niet op de m arkt gekomen; 
voortdurend ziet de reder zich geplaatst 
tegenover de vraag of hij zijn schip nu  
m oet droogdokken of dat hij er eerst 
nog een reis mee zal laten maken of het 
nog een bepaalde periode in dienst zal 
houden voordat dat gebeurt. Ook het 
droogdokken is een dure zaak, boven
dien kan het schip tijdens die periode 
niet voor de reder verdienen. Slaat men 
een dokbeurt over dan krijgt de snelheid 
van het schip er onder te lijden en valt 
het moeilijk om het afvaartschema na te 
komen. V oor een snel modern vracht- 
lijnschip kan  het verlies in snelheid wel 
eens meer dan een halve knoop per jaar 
bedragen; m en zou het schip dus tussen 
de dokbeurten een jaar lang in dienst 
kunnen houden, indien het snelheidsver
lies daarbij blijft, wordt het m eer —  bijv. 
y4 knoop meer —  dan moet het eerst in 
dok. Een economisch risico hierbij is 
zeker het feit, dat het verven in droogdok 
in de wintermaanden in Groot-Brittannië 
of in N.W .-Europa helaas moet plaatsvin
den tijdens ongunstige weersomstandig
heden. Om dure verfsoorten te gebruiken 
wanneer het koud is en het weer vochtig, 
betekent zonder meer geld weggooien.

Een zeer belangrijk punt bij de over
weging in de exploitatie van het schip 
en tevens een potentieel risico is de sta
biliteit van het vaartuig. Terwijl bij nor
male omstandigheden in de overgrote 
m eerderheid sprake is van voldoende sta
biliteit of van een geschikte veiligheids
marge tegen binnendringend water, laat de 
m ate van stabiliteit of reserve-drijfvermo- 
gen veel vaker te wensen over in gevallen 
waar het schip eenmaal schade heeft op
gelopen. Indien er in het schip voldoende 
waterdichte dwarsschotten aanwezig zijn, 
zal het na een aanvaring waarschijnlijk 
drijvende blijven, maar aan de andere 
kant kan hierdoor aan de primaire func
tie van het schip, namelijk het vlotte en 
snelle beladen en het behandelen van de 
lading aan boord, schade zijn toege
bracht.



Reders aanvaarden daarom  niet altijd 
direct de noodzaak, dat zij voor een schot
tenverdeling m oeten zorgen, die zo 
perfect is, dat zij voldoet aan de wensen 
van de theoretici. In  deze tijd van de 
grote dieselmotoren is de machinekamer 
op vele moderne schepen al van een der
gelijke lengte, dat bij het binnendringen 
van water in zo’n ruim te een groot risico 
ontstaat. Daarom  is goede en zorgvul
dige navigatie voor de reder een punt 
van de hoogste orde.

Men vergeet ook wel eens, welke ern
stige consequenties kunnen voortvloeien 
uit de aanwezigheid in het schip van gro
te, vrije vloeistofoppervlakten, zo goed 
als men weinig aandacht schenkt aan het 
verschaffen van faciliteiten om, ingeval 
het schip slechts aan één zijde is bescha
digd, de vloeistof naar de andere zijde te 
leiden. Een klassiek geval hier is de 
Andrea Doria, die in de toegangswegen 
tot de haven van New Y ork kwam te zin
ken na in aanvaring te zijn geweest met 
de Stockholm. Alles schijnt erop te wij

zen, dat de Andrea Doria behouden had 
kunnen worden, indien de juiste m aat
regelen waren genomen om het gewicht 
van het water dat nabij de brandstofbun- 
kers binnendrong, over het schip heen 
te verspreiden; zowel vóór als achter wa
ren er in  het schip voldoende schotten 
aangebracht.

Ik heb mij bij een brand van een schip 
in de haven er persoonlijk van kunnen 
overtuigen, welke funeste gevolgen kun
nen ontstaan uit de aanwezigheid van 
grote hoeveelheden vrij water. Op dit 
schip werd een brand op het tussendek 
bestreden en het bluswater dat de brand
weer toevoerde, raakte vast in het lange 
midscheepse gedeelte en op de bovenste 
tussendekken. D e hieruit ontstane slagzij 
over bakboord kon alleen tot stilstand 
worden gebracht nadat er geen nieuw 
bluswater m eer was toegevoerd en er ga
ten in de zijde van het schip waren ge
brand om het opeengehoopte water te 
laten ontsnappen.

Nadat het schip weer recht lag en er 
weer meer bluswater was gebruikt, deed 
zich opnieuw slagzij voor, m aar nu over 
stuurboord. Kapseizen kon vermeden 
worden, toen men voor de tweede maal 
het bluswater had afgesloten en nieuwe 
gaten had gebrand. M aar de brand 
kon pas na een hele nacht van blussen, 
waarbij van water op schuim werd over
geschakeld, onder de knie worden gekre
gen, waarmee dus een klassieke demon
stratie was gegeven van het probleem  van 
het instandhouden van voldoende stabi
liteit bij de toevoer van grote hoeveelhe
den vrij water.

Men zal dus begrepen hebben dat er 
zich zelfs bij de beste redersvloten moei
lijkheden van variërende omvang kunnen 
voordoen. M aar verstandige reders hou
den de prestaties van hun schepen nauw
lettend in het oog, maken aantekeningen 
en analyses van de tegenslagen die kun
nen optreden en zullen uiteindelijk pro
fiteren van de geleerde lessen.

GROOTSTE ISO C HRO NE C Y C LO TR O N  IN  N ED ER LAN D

De elektromagneet opgebouwd in de machinefabriek van de RDM. Afmetingen van het mag- 
neet-juk: lengte 7600 mm, breedte 2800 mm, hoogte 4900 mm. Totaal gewicht 650 ton.

Onlangs is in  Groningen een begin ge
maakt met de opbouw van het grootste 
isochrone cyclotron in Nederland, dat in 
opdracht van de Rijksuniversiteit te  G ro
ningen door N.V. Philips’ Gloeilampen
fabrieken te Eindhoven is ontworpen en 
gebouwd. Een im posant onderdeel van 
het cyclotron is een enorme elektromag
neet van 650 ton. H et juk  en de polen 
van deze magneet werden door D e Rot- 
terdamsche Droogdok Mij. N.V. vervaar
digd, waarbij de grote nauwkeurigheid en 
de goede homogeniteit van het speciale 
staal essentieel waren.

De elektromagneet is samengesteld uit 
losse delen m et elk een gewicht van ca 
50 ton. Het vervoer naar Groningen en 
de montage te r plaatse wordt verzorgd 
door N.V. Stoof-Breda.

Met dit cyclotron kunnen zowel de 
lichtste als ook de zwaardere atoom ker
nen worden versneld. De energie van deze 
nucleaire projectielen is regelbaar tussen 
wijde grenzen: voor protonen of water- 
stofkernen tussen 10 en 70 miljoen elek- 
tronvolt, voor deuteronen (kernen van 
zware waterstof) tussen 20 en 60 miljoen 
elektronvolt en voor alfadeeltjes (helium- 
kernen) tussen 40 en 120 miljoen elek
tronvolt.

De bundel van versnelde deeltjes kan
d.m.v. een speciaal ontwikkeld extractie- 
systeem buiten de versnellingsmachine 
worden gebracht en worden gericht op een 
trefplaat die de te onderzoeken atoom 
kernen bevat. V oor de bekrachtiging van 
de magneet en de talrijke hulpspoelen is

een vermogen nodig van ongeveer 600 
kW. H et complete cyclotron wordt opge
steld in de cyclotronbunker van het Kern
fysisch Versnellerinstituut van de R.U. te

Groningen. De muren van de bunker zijn 
van 2%  meter dik beton. De R.U. hoopt 
dat het kernfysisch onderzoek binnen 
twee jaar een aanvang kan nemen.



M.S. „KHARSiS”

Gebouwd, bij N .V. Scheepswerf „De „Hoop" te Lobith

Het motorschip Kharsis werd gebouwd 
onder bouwnummer 263 in opdracht van 
de „Compagnie de Navigation Daher” te 
Marseille. Het schip is geschikt voor 
het vervoer van alle soorten droge la
ding in de ruimen en in het tussendek, 
benevens 302 m3 wijn in speciale wijn
tanks en 70 m 3 gekoelde lading in twee 
afzonderlijke koelruimen.

Het schip is opgeleverd als een open 
-  shelterdeck type van 499 brt, maar kan 
na enige kleine wijzigingen eveneens als 
closed — shelterdecker varen.

Het schip voldoet aan de voorschriften 
van Bureau Veritas voor de klasse:
I 3 /3 -L  1.1.A. & C.P. +  R.M.C. „Trans
port de Vin”, evenals die van de Solas 
conventie 1960 en die van de Marine 
Marchande.

De hoofdafmetingen zijn: lengte over 
alles 7 6,40 m, lengte tussen de loodlijnen
69,40 m, breedte op buitenzijde span
ten 12,20 m, holte tot het hoofddek 4,34 
m, holte tot het schutdek 7,50 m, diep
gang 4,30 m, draagvermogen 1.253 ton, 
waterverplaatsing 2.218 ton, graancapa- 
citeit (excl. wijntanks) 3.130 m 3, balen 
capaciteit (excl. wijntanks) 2.864 m 3, 
motorvermogen 2.260 pk, gemeten 
proeftochtsnelheid in beladen toestand 
met 2.000 pk 14,15 kn.

De geheel gelaste romp is geconstru
eerd met langsspanten in de dubbele bo
dem en tegen het dek en dwarsspanten in

de zijde. De afstand van de dwarsspanten 
bedraagt 650 mm in de ruimen en in de 
machinekamer en 610 mm in de voor- en 
achterpiek. Onder het hoofddek is het 
schip verdeeld in twee ruimen, waarvan 
het scheidingsschot dubbel is uitgevoerd, 
teneinde vulschachten voor de wijntanks 
in de dubbele bodem te vormen.

Het hoofddek en het schutdek worden 
gedragen door raamspanten, welke om het 
andere spant zijn geplaatst voor het hoofd
dek en op elk vierde spant voor het 
schutdek. Deze constructie is gekozen om 
een maximum hoogte voor de lading be
schikbaar te hebben daar zware dragers 
en hoge laadhoofd-eindbalken op deze 
manier konden worden vermeden.

De tussendek-ruimte strekt zich uit 
van het machinekamerschot to t het voor- 
piekschot en is geheel vrij van stutten.

In de dubbele bodem, welke een hoog
te heeft van 1,70 m en welke zonder ge
bruik te maken van kimknieën geheel vlak 
is geconstrueerd, zijn de volgende tanks 
ondergebracht: 2 brandstoftanks met een 
inhoud van 92 m 3, 5 ballasttanks met 
een inhoud van 204 m 3, 12 tanks met 
een inhoud van 304 m 3 voor het vervoe
ren van wijn. De achterpiek is geschikt 
voor het bevatten van 26 m 3 drinkwater. 
De ballast- en brandstoftanks worden ge
controleerd door middel van een Sound- 
fast-pneumercator system zoals dat ook 
het geval is voor de lensputten. Genoem

de tanks en lensputten zijn niet voor
zien van peilpijpen.

De laadhoofdopeningen van het 
hoofddek hebben de volgende afmetin
gen: laadhoofd no. 1 : 11,76 X 5,70 m, 
laadhoofdno. 2 : 18,17 X  6,30 m.

Zij zijn uitgerust met hydraulisch be- 
dienbare Mac Gregor luiken van het type: 
Folding Flush. De bedieningshandles 
zijn geplaatst tegen de eindcoamings 
van de laadhoofden op het schutdek. 
De luiken zijn geconstrueerd voor een 
belasting van 3,3 ton per m 2. De laad
hoofdopeningen van het schutdek heb
ben de volgende afmetingen: laadhoofd 
no. 1 : 12,49 X  5,70 m, laadhoofd no. 
2 : 20,15 X  6,00 m.

Zij zijn voorzien van M ac Gregor lui
ken van het type: Single Pull. De zijcoa- 
ming van laadhoofd no. 2 is doorgetrok
ken tot aan het lierendekhuis, teneinde 
een zwembad te vormen. De hoogte van 
de coamings op het schutdek bedraagt
1,40 m. H et pompstation voor het hy
draulisch systeem van de luiken van bei
de dekken bevindt zich in het lierendek
huis. Teneinde laden en lossen mogelijk 
te maken wanneer de luiken van het schut
dek gedeeltelijk met deklast zijn bezet, 
kunnen de vijf Iuiksecties van laadhoofd 
no. 1 achter de tweede sectie en de acht 
Iuiksecties van laadhoofd no. 2 achter de 
tweede en de vijfde sectie worden ont
koppeld.
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ALGEMEEN PLAN M.S. „KHARSIS”,
gebouwd door N.V. Scheepswerf „De Hoop”, Lobith, 

bestemd voor de „Compagnie de Navigation Daher” , Marseille. 
Afmetingen:
Lengte over alles 76,40 m
Lengte tussen loodlijnen 69,40 m
Breedte op buitenzijde spanten 12,20 m 
Holte tot hoofddek 4,34 m
Draagvermogen 1.253 ton



Manoeuvreerstand op brug voor afstandsbediening.

De twee ruimen voor koellading welke 
zich op het hoofddek aan weerszijden van 
de m achinekamer-schacht bevinden, kun
nen  via deuren in het frontschot van de 
bovenbouw, welke toegang geven naar de 
achterzijde van het tussendek, worden 
geladen en gelost. De tem peratuur in de 
koelruim en kan bij een omgevingstem
peratuur van 40 °C, door middel van 
één van de twee geïnstalleerde Grasso 
koel compressoren, beneden -2 0  °C  wor
den gehouden.

V oor het laden en lossen van de la
ding zijn Atlas-m astkranen toegepast.

De voormast is uitgerust met een 5- 
tons kraan, welke een bereik heeft van 
12 m en werkt met een snelheid van 36 
m /m in . A an de voorzijde van de midden- 
m ast is een kraan van hetzelfde type toe
gepast.

A an de achterzijde van deze m ast be
vindt zich een 10-tons kraan m et een 
bereik  van 13 m en een hijssnelheid van 
18 m /m in . ( =  36 m /m in . wanneer 5 ton 
w ordt gehesen). De achterm ast is uitge
rust m et een 5-tons kraan, bereik 14 m, 
hijssnelheid 36 m /m in . H et toppen en het 
zw enken van alle genoemde kranen ge
schiedt door middel van hydraulische ci
linders. Na, in samenwerking met de fir
m a Atlas, de verschillende problem en te 
hebben bestudeerd, is het in dit geval mo
gelijk om de laadbomen in getopte toe
stand  te varen zonder bijzondere voorzie
ningen voor wat betreft bevestiging aan 
de masten.

De hydraulische lieren welke resp. op 
h e t bakdek, lierendekhuis en schutdek 
zijn geplaatst worden gevoed door de

zelfde hydraulische stations als de plun- 
jers van de laadbomen.

De mastkranen, geplaatst aan de voor- 
en achterzijde van laadhoofd no. 2 zijn 
voorzien van een dubbele bediening aan 
weerszijden van de kranen opgesteld, 
teneinde een zo groot mogelijke vrije 
lengte voor deklading beschikbaar te heb
ben

De hydraulische ankerlier en kaapstand, 
eveneens van het fabrikaat Atlas, worden 
gevoed door de krachtstations van resp. 
de voorste en de achterste mastkraan.

H et vrijhangende spade-roer w ordt 
bediend door een hydraulisch-elektrische 
stuurmachine m erk A tlas type Telenaut 
T  32.

In  het stuurhuis bevinden zich bene
vens de bedieningsorganen van de op af
stand bedienbare hoofdm otor een Decca 
radar, Arkas autom atische piloot, E lac 
echolood, Kwant noodtelegraaf evenals 
de radio zender/ontvanger, richtingzoe- 
ker en commandoschrijver. De com m an
dobrug staat middels een luidsprekerin- 
stallatie in verbinding m et het bakdek, 
het kam panjedek en de stuurm achine- 
kamer, middels een telefoonverbinding 
met de m achinekam er en  de officiers-hut- 
ten en middels een waarschuwingssys
teem  m et de dagverblijven en de overige 
hutten.

V erder bevindt zich in het stuurhuis 
een alarm- en controlepaneel voor de 
hulpwerktuigen, teineinde gedurende de 
nacht met een onbem ande m achinekam er 
te kunnen varen.

De hutten en verblijven voor de kapi
tein, de eigenaar, vier officieren en zeven 
bemanningsleden (allen in  éénpersoons 
hutten) evenals het kom buis en een was
serij, zijn ondergebracht in de opbouw op 
het achterschip.

De reddingsmiddelen bestaan uit een 
reddingboot voor 18 personen, een m o- 
;tor-reddingboot voor 17 personen, een 
opblaasbaar vlot en een jol.

De hoofdm otor van de Kharsis is een 
8-cilinder Viertaktmotor m et oplaadturbi- 
ne (M.AN. type G 8V  4 0 /6 0 )  welke bij 
270 om w /m in. een verm ogen van 2000 
pk levert en zonder reductie een vierbla- 
dige Osterm ann-schroef aandrijft.Controle- en alarmpaneel voor navigatielichten.



De hoofdtnotor is vanuit het stuurhuis 
en vanaf de brugvleugels op afstand be- 
dienbaar.

Het elektrische net van 380 V /50H z. 
wordt gevoed door 2 generatoren van 
135 KVA en één haven-noodgenerator 
van 64 KVA, bestaande uit Still-dyna- 
mo’s en Baudouin-dieselraotoren.

Teneinde gedurende de nacht m et een 
onbemande machinekamer te kunnen va
ren, worden alle kritieke tem peraturen 
en drukken op de brug gealarmeerd, ter
wijl de meeste temperaturen en drukken 
op het controle-paneel in het stuurhuis 
kunnen worden afgelezen. V erder bevin
den zich op dit controle-paneel start- en 
stopschakelaars voor:
—  hoofd en reserve zout-koelwaterpom- 

pen
—  hoofd en reserve zoet-koelwaterpom- 

pen
—  hoofd en reserve smeeroliepompen van 

de hoofdmotor
—  brandstoftrimpomp
—  brandbluspomp.

Bij drukverlies in het smeeroliesys- 
teem van de hoofdm otor wordt een 
alarm gegeven w anneer de druk de waar
de van 1,2 atm. bereikt en w ordt de m o
tor automatisch gestopt bij een druk la
ger dan 1,0 atm. Bij vaart in havens en 
kanalen kan deze autom atische stopinrich- 
ting buiten werking worden gesteld mid
dels een schakelaar op het controlepaneel.

O m dat het starten van de m otor even
eens is begrepen in de afstandsbedie
ning zijn voorzieningen getroffen om de 
m otor te bescherm en tegen verkeerde be
handeling. Deze voorzieningen zijn zo
danig dat het bedieningshandle op de 
brug alleen dan is geactiveerd wanneer 
de volgende w aarden norm aal zijn:

—  druk van het zout-waterkoelsysteem
—  druk van het zoet-waterkoelsysteem
—  peil van de zoet-water expansie-tank
—  smeeroliedruk
—  peil van de smeerolie-afloop-tank
—  peil van de brandstofdagtank
—  start-luchtdruk

—  luchtdruk voor de afstandsbediening
—  netspanning,

en tevens een sleutelschakelaar is omge
draaid. In  geval van niet functioneren 
van de beveiliging, kan de m otor toch 
w orden gestart omdat de mogelijkheid 
aanwezig is om het gehele systeem d.m.v. 
een tweede sleutelschakelaar kort te slui
ten.

De voeding van het elektrische net is 
dusdanig, dat de noodgenerator, welke in 
de bak  is geplaatst automatisch start bij 
een spanning op het hoofdnet van 80 % , 
waarbij tevens de belangrijkste hulpwerk- 
tuigen op deze generator worden overge
schakeld. Teneinde genoemd starten te 
kunnen controleren, kan op het controle
paneel in het stuurhuis een dergelijke 
spanningval worden nagebootst.

V anaf het paneel kunnen eveneens de 
hoofdgeneratoren worden gestopt. Star
ten kan echter alleen vanuit de machine
kamer.

HET SNEL EN VEILIG  O PNEM EN V A N  LA STE N  D .M .V. D EM AG -BATTER IJM AG N E TEN

Overal, waar een elektrische aansluiting 
ontbreekt en lasten d.m.v. m agneetkracht 
rationeel en veilig zouden kunnen worden 
verplaatst, is de nieuwe DEM AG -batterij- 
magneet DMB 33 een ideale oplossing. 
Onafhankelijk van een netaansluiting 
wordt de noodzakelijke elektrische ener
gie geleverd door een normale 6 Volt 
auto-accu.

De magneet weegt compleet 60 kg en 
kan met elk geschikt hefwerktuig worden 
gebruikt. Voor het transport van goederen 
van grotere afmetingen, of toegepast in 
combinatie met installaties voorzien van 
een bestuurderscabine, kan van een stuur- 
stroomleiding gebruik worden gemaakt.

De magneet bestaat uit staal m et een 
grote permeabiliteit. De doorsneden van 
het ijzer en de opbouw van de spoel zijn 
voor een optimaal rendement zorgvuldig 
op elkaar afgestemd. De accu voor het 
voeden van de magneet is in het opgelaste 
huis opgenomen, evenals de apparatuur 
voor laden en spanningsbewaking.

Voor de bediening zijn een schakelaar, 
een aansluiting voor afstandsbediening via 
een stuurstroomleiding, een aansluiting 
voor het opladen van de batterij alsmede 
2 signaallampen aanwezig.

Technische gegevens:

Afschuifkracht volgens V D E 0580: ca. 
1500 kg; opgenom en vermogen: ca. 90 
W; spanning/capaciteit: 6 V /8 4 A m p / 
uur; ontlaadtijd bij 50 % I.D.: ca. 10 uur;

laadtijd: ca. 12 uur; afmetingen: lengte 
330 mm, breedte 200 mm, hoogte incl. 
de ophangbevestiging 440 mm; eigenge- 
wicht met toebehoren: ca. 60 kg.

Plaattransport met een DEMAG-batterijmagneet.



N E D E R L A N D S E  V E R E N I G I N G  V A N  T E C H N I C I  OP SCHEEPVAARTGEBIED
V O O R L O P IG  P R O G R A M M A  V O O R  L E Z IN G E N , E X C U R S IE S  ENZ.

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 verchroom de 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.

16 mei 1968
te Rotterdam

17 mei 1968
te Amsterdam

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

24 april 1968
te Groningen

14 mei 1968

Lezing over DAF-Motoren.

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

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.

N IE U W S B E R IC H T E N
PERSONALIA

Mutaties in de leiding van Enkes N.V., 
Voorburg

Aangezien de heer L. Rehorst, directeur 
van Enkes N.V., op 13 augustus a.s. de 
pensioengerechtigde leeftijd hoopt te be
reiken en hij de wens te kennen heeft ge
geven op die datum  zijn werkzaamheden 
te beëindigen, werden in de Buitengewone 
Algemene Vergadering van Aandeelhou
ders van 11 januari 1968 benoemd tot al
gemeen directeur de heer L. H. J. de 
Bruyn Ing., ingaande 1 mei a.s. en tot 
technisch directeur de heer ir. J. G. Schip- 
mölder. Deze benoeming is ingegaan per 
1 januari 1968, de heer Schipmölder was 
voordien onderdirecteur der N.V.

Gelegenheid to t het nemen van afscheid 
van de heer L. Rehorst en het kennis
m aken met de beide nieuwbenoemde di
recteuren zal op een later nog te publi
ceren tijdstip plaatsvinden.

Technische Hogeschool, Delft
Geslaagd voor het doctoraal examen voor 
Scheepsbouwkundig Ingenieur

G. K uiper, W ageningen; Tan Seng Gie, 
Leidschendam.

N .V . Hollandsche Asbestmaatschappij v /h  
van der Linden & Veldhuis

M et ingang van 18 m aart 1968 is boven
staande vennootschap verhuisd naar de 
George Stephensonweg 21 te Vlaardingen. 
Postbus 232, telefoon 010-348944, telex 
23012.

Tevens is de afdeling isolatie, welke ge
vestigd was in de Asterstraat 26 te V laar
dingen, eveneens op het nieuwe adres 
ondergebracht.

Texaco Olie Maatschapij N.V., Rotterdam
De juiste naam  en adres van boven

staande N.V. is als volgt: Texaco Olie 
M aatschappij N.V., Schiedamse Vest 156c, 
Rotierdam -1. Telefoon 010-137200.

Bond voor Materialenkennis, ’s-Gravenhage
Twee studiedagen over het „materiaal” 
water

Op 1 en 2 mei a.s. organiseert de Bond 
voor M aterialenkennis in Esplanade in 
U trecht een tweedaagse conferentie over 
allerlei aspecten van het „materiaal” wa
ter, dat in de wereldhuishouding zo’n be
langrijke rol speelt.

De sprekers zijn op woensdag 1 mei: 
prof. dr. J. A. A. Ketelaar (Kon. Zout- 
Ketjen) „De stof water, structuur en eigen
schappen” ; dr. ir. R. Houwink (vice-voor- 
zitter Bond v. Materialenkennis); „De rol 
van water in de wereldhuishouding” ; H. J. 
Huldy (TNO) „Gasdoorlatendheid van hy
drofiele en hydrofobe membranen” ; J. A. 
ten Duis (Philips) „W ater en elektrotech
nische m aterialen” ; ir. R. Bosma (TH 
Twente) „W ater als smeermiddel” en dr. 
ir. G. Salomon (TNO) „Hechtings- en wrij- 
vingseigenschappen van ijs” . De eerste dag 
wordt besloten met de vertoning van de 
film „D it is w ater” van Unilever.

De inleiders op donderdag 2 mei zijn: 
prof. dr. C. A. Lobry de Bruyn „Corrosie” ; 
prof. drs. E. M . Theissing (TH Delft) „W a
ter in beton en andere poreuse bouwma
terialen” ; prof. dr. G. Chalia (Rijksuniver
siteit Groningen) „W ater in polymeren” ; 
ir. W. B. Hoenderop (AKU) „Vochtbepa- 
lingsmethoden in de produktielijn” .

Bezoek aan de haven van Rotterdam
Een groep leden van de Verkehrswirt- 

schaftlicher Kreis Diisseldorf bezocht dins
dag 12 m aart de haven van Rotterdam. 
Drs. J. Breedveld van de Stichting Haven- 
belangen hield in het gebouw van de Kon. 
Roei- en Zeilvereniging „De M aas” een in
leiding met als titel „Rotterdam als ver- 
keerscentrum ”.

Later werd een vaartocht gemaakt door 
de haven alsmede een bustocht naar Euro
poort en Maasvlakte.

Teneinde een indruk te krijgen van de 
ontwikkeling op het gebied van container
transport bezocht de groep de terminal van 
Bell Lijn N.V. te Rozenburg. De heer E. 
Kaspers van Bell Lijn hield een inleiding 
over de activiteiten van de maatschappij.

De verkeersdeskundigen toonden veel be
langstelling voor het geheel geïntegreerde 
en geautomatiseerde containervervoer van 
Bell Lijn.

Vereniging voor Oppervlaktetechnieken van 
Metalen, Utrecht

Het voorjaarsprogramma van technische 
bijeenkomsten en excursies georganiseerd 
door de Vereniging voor Oppervlaktetech
nieken van Metalen omvat een viertal 
evenementen die de verschillende facetten 
van de oppervlaktebehandelingen belichten.

Een tweedaagse excursie naar Trefileries 
Leon Bekaert in Zwevegem (België) heeft 
ten doel de verschillende oppervlaktebehan
delingen die op draad en draadartikelen 
kunnen worden uitgevoerd nader te leren 
kennen. Tot deze processen horen beitsen, 
fosfateren, thermisch verzinken, thermisch 
vertinnen, diverse galvanotechnische pro
cessen en plastificeren door extrusie.

Tijdens deze twee dagen zal ook een 
moderne afvaiwaterbehandelingsinstallatie 
worden bezichtigd.

Deze excursie vindt plaats op 9 en 10 
april.

Een technische dag bij Harshaw Chemie 
N.V. te De Meern op dinsdag 23 april 
1968 is gewijd aan slijpen en polijsten, 
waarbij de aandacht zal vallen op vloei
bare slijp- en polijstpasta’s, geautomatiseerd 
polijsten en polijstringen.

Donderdag 2 mei vindt een technische 
middag plaats, georganiseerd in samenwer
king met B. Nieboer & Zn N.V. te G ro
ningen met als onderwerp technische en 
economische aspecten van verschillende 
verfspuitmethoden. Deze methoden zullen 
niet alleen worden besproken m aar ook 
gedemonstreerd.

Elektroforetisch lakken vorm t de hoofd
schotel van een excursie naar Polynorm 
in Bunschoten op dinsdag 21 mei 1968. 
Van belang zal vooral zijn de oude naast 
de nieuwe lakkerij te zien.

Een brochure met aanmeldingsformulier 
over deze technische bijeenkomsten kan 
worden aangevraagd bij de Vereniging voor 
Oppervlaktetechnieken van Metalen, 
Oudegracht 150, Utrecht, tel. 030-17349.



Scheepshypotheekbanken gaan fusie aan

Directies en commissarissen van de 
N.V. Eerste Nederlandsche Scheepsver- 
band Maatschappij, de Nederlandsche 
Scheeps-hypotheekbank N.V. en de N.V. 
Rotterdamsche Scheepshypotheekbank de- 
delen mede, dat zij het gewenst achten een 
samenwerking aan te gaan in de vorm 
van een fusie. Dit in verband met het oog 
op de steeds hogere eisen, die door de 
ontwikkelingen in de scheepvaart en de 
scheepsbouw aan de financiële capaciteit 
en de efficiency worden gesteld.

Een nader uitgewerkt fusie-bericht zal 
naar verwachting vóór 1 mei 1968, ver
moedelijk gelijktijdig met de drie jaarver
slagen over 1967, verschijnen. Aan de al
gemene vergaderingen van aandeelhouders 
van de drie vennootschappen zal worden 
voorgesteld over 1967 hetzelfde dividend 
als over 1966 tot uitkering te brengen.

Tewaterlatingen

9 Maart 1968 is met goed gevolg te 
water gelaten het motorvrachtschip Stella 
Nova, bouwnummer 511 van de N.V. 
Zaanlandse Scheepsbouw Maatschappij te 
Zaandam, bestemd voor N.V. Scheepvaart 
Maatschappij „Stella Maris” te Rotterdam.

Hoofdafmetingen zijn: lengte 67,50 m, 
breedte 13,40 m, holte 6,92/3,50 m.

In dit schip wordt geïnstalleerd een 2- 
takt, enkelwerkende Werkspoor-motor van 
het type TEBS 296 met een vermogen van 
1550 pk bij 500 omw/min.

Het motorvrachtschip Stella Nova wordt 
gebouwd onder toezicht van Bureau Veritas 
voor de hoogste klasse.

Bij Bodewes’ Scheepswerven N.V. te 
Martenshoek werd met goed gevolg te wa
ter gelaten het motorkustvaartschip Gudrun 
Kansas.

Het schip, dat wordt gebouwd voor 
Deense rekening, is van het halfshelterdek- 
type en meet 1067 ton dw.

De afmetingen luiden als volgt: lengte 
tussen loodlijnen 56,—  m, breedte 10,20 
m, holte 3,87/6,10 m.

De voortstuwing zal geschieden door een 
6 cil. MAK-motor, 750 pk. De bouw ge
schiedt onder toezicht van Bureau Veritas 
en de Deense Scheepvaart Inspectie.

Op de vrijgekomen helling zal de kiel 
worden gelegd voor een shelterdekschip 
voor Deense rekening.

Bij de N.V. Scheepswerf Gebr. Suur- 
meijer te Foxhol werd 14 maart jl. met 
goed gevolg te water gelaten de elevator- 
klepbak Holland 95, gebouwd voor reke
ning van de N.V. Baggermaatschappij 
„Holland” te Hardinxveld.

De klepbak heeft een beuninhoud van 
590 m3, hydraulisch bediende bodemklep- 
pen, verblijven voor twee personen en is 
gebouwd onder toezicht van Bureau Ve
ritas.

De hoofd afmetingen zijn: lengte over al
les 51,50 m, breedte 8,60 m, holte 3,30 m.

Op de vrijgekomen helling wordt de kiel 
gelegd voor een shelterdekschip, groot 2600 
ton dw voor buitenlandse rekening.

Bij Bodewes’ Scheepswerven N.V. te 
Martenshoek werd met goed gevolg te wa
ter gelaten het motorkustschip Anne Lea 
voor Deense rekening.

Het schip is van het shelterdektype met 
een laadvermogen van 1330 ton dw.

De afmetingen luiden als volgt: lengte 
tussen loodlijnen 66,50 m, breedte 11,80 
m, holte 3,73/6,25 m.

De voortstuwing zal geschieden door een 
6 cil. MAK-motor van 1000 pk.

De bouw geschiedt onder toezicht van 
Bureau Veritas en de Deense Scheepvaart 
Inspectie.

Op de vrijgekomen helling zal de kiel 
worden gelegd voor een shelterdekschip 
voor buitenlandse rekening.

Op 16 m aart 1968 werd de bergings- 
zeesleepboot Rode Zee voor L. Smit & 
Co’s Internationale Sleepdienst te water ge
laten van een helling van de Arnhemse 
Scheepsbouw Maatschappij (A.S.M.).

De doopplechtigheid werd verricht door 
mevrouw J. A. C. R. W. Viëtor-van Beunin- 
gen, echtgenote van een der directeuren van 
de Sleepdienst.

De Rode Zee  zal binnenkort voor ver
dere afbouw worden gesleept naar de N.V. 
Scheepswerf en Machinefabriek „De Mer- 
wede” te Hardinxveld-Giessendam. Deze 
werf verwierf de bouwopdracht van de 
Sleepdienst, doch besteedde de bouw van 
het casco en een gedeelte van de opbouw 
van de Rode Zee  uit aan de A.S.M.

De Rode Zee zal met haar vermogen 
van 9000 ipk gaan behoren tot de klasse 
van de Zwarte Zee  en Witte Zee.

De Rode Zee, die gebouwd wordt vol
gens de hoogste eisen van Lloyd’s Register 
of Shipping en de Scheepvaart Inspectie, 
heeft de volgende afmetingen:

Lengte over alles 68,50 m, lengte tussen 
de loodlijnen 62,00 m, breedte over alles 
12,60 m, breedte op spanten 12,10 m, 
holte 6,40 m, diepgang tot CWL 5,50 m.

De voortstuwingsinstallatie zal bestaan 
uit twee enkelwerkende hoofdmotoren, die 
totaal 9000 ipk kunnen ontwikkelen. Ze 
zijn van het fabrikaat Werkspoor, type 
T.M. 416, zes cilinders, 4-takt, en drijven 
via een Vulcan tandwielreductiekast met 
ingebouwde vloeistofkoppelingen, de 
schroefas aan. De vierbladige, verstelbare 
schroef met een doorsnee van 4 meter 
draait in een straalbuis.

Proeftochten

13 Maart 1968 heeft met goed gevolg 
proefgevaren het motorschip Dorrit Lea, 
bouwnummer 139 van Scheepswerf „Hoo- 
gezand” N.V. te Bergum, bestemd voor 
de heer Knud I. Larsen e.a. te Kopen
hagen.

Hoofdafmetingen zijn: lengte 66,50 m, 
breedte 11,80 m, holte 3,73/6,25 m.

In dit schip werd geïnstalleerd een 4-takt, 
enkelwerkende MAK-motor van het type 
6 Mu 451 AK met een vermogen van 
1000 pk bij 340 omw/ min.

Het motorschip Dorrit Lea werd ge
bouwd onder toezicht van Bureau Veritas 
voor de klasse:
*  I 3/3 L  1.1. Glacé III A. & C.P.

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

,,Tekening lezen scheepsbouw”

door H. W. F. Benniks, M. K ram er en N. 
de Rooij. Technische Uitgeverij H. Stam 
N.V., in samenwerking met de Stichting 
„Bemetel”, tweede druk, 106 blz. met 118 
figuren waarvan 3 in uitslagblad. Prijs 
ƒ 13,90.

Het boekje, waarvan de eerste druk in 
1960 is verschenen, beoogt vooral het ont
wikkelen van het ruimtelijk voorstellingsver
mogen en het leren vastleggen van het voor
gestelde in een aantal projecties of wel te
keningen.

E r is bij de opzet nauw samengewerkt 
met de Stichting Technisch Film Centrum en 
een aantal figuren is ontleend aan de film
stroken over het onderwerp „tekening le
zen” door deze Stichting uitgegeven in op
dracht van de Stichting Bemetel. In de 
tweede druk, die ten opzichte van de eerste 
belangrijk is uitgebreid, is meer aandacht 
geschonken aan gelaste constructies in
plaats van die in geklonken uitvoering.

Zoals in het voorwoord is vermeld, is 
dit boekje bestemd voor leerlingen in de 
scheepsbouw. Men dient dat echter zeer 
ruim  te nemen. N iet alleen voor de vak
opleiding is het nuttig, m aar ook voor hen 
die een hogere technische opleiding of een 
wetenschappelijke technische scheepsbouw
kundige opleiding willen gaan volgen.

De figuren zijn duidelijk en na elk hoofd
stuk of paragraaf wordt een aantal vragen 
gesteld.

Bij de normaalbladen op p. 12 is N 666 
van 1930 wel erg verouderd en zou beter 
kunnen zijn vervangen door NEN666, die 
ook reeds van 1958 is.

Het ware voorts beter om afbreeklijntjes 
niet met een slingerende lijn aan te geven, 
m aar met een streep-stippel-lijn.

Evenals de andere boekjes uit deze 
reeks, is dit deeltje aan te bevelen voor al
len die het scheepsbouwvak gaan bestude
ren.

Prof. ir. J. H. Krietemeijer.

Deutschlands Handelsflotte 1968. U it
gave: Eckardt & M esstorff Verlag,. 
Hamburg. Prijs DM  12,80.

Wat later dan gewoonlijk verscheen d it 
jaar voor de 9e keer het naslagwerk Deutsch
lands Handelsflotte. Het boekwerk, dat voor 
de eerste keer in 1952 werd uitgegeven, is. 
weer omvangrijker dan het vorige jaar en  
bevat alle gegevens omtrent de Duitse vloot. 
H et is een handig en betrouwbaar naslag
werk, al zou het wellicht aanbeveling ver
dienen, de geschreven tekst iets te vergroten.



TIJDSCHRIFTENREVUE

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

„A Review of Slip Factors for Centrifugal Impellers”, F. 3. Wiesner.
Een algemeen overzicht wordt gegeven van de verschillende me

thoden voor het maken van een schatting van basis slip-factoren 
van centrifugale waaiers. Als resultaat van een studie wordt door de 
schrijver geconcludeerd, dat de klassieke Buseman-methode uit 1929 
nog steeds als de meest gangbare wordt gebruikt en dienst kan doen 
voor een voorspelling van genoemde factoren. Vervolgens wordt 
een eenvoudige empirische uiteenzetting gegeven, die uitstekend 
overeenkomt m et de Buseman-resultaten over de gehele range van 
bladhoeken en aantal bladen tot de begrenzing van de inlaat-uitlaat 
verhouding voor de waaier, m et een aanvullende correctiefactor bij 
overschrijding van de grensverhoudingen. Besloten wordt met tabel
larische vergelijkingen van slipfactoren van meer dan 60 pomp- en 
compressorwaaiers, zoals deze in de loop der jaren in de literatuur 
zijn gepubliceerd met aanvullingen uit eigen ervaringen van de 
schrijver.

(Transactions of the Am . Soc. of Mechanical Engineers, okt. 1967, 
blz. 558-572, 21 fig. en graf., 1 tabel).

„The Calculation of approximate Freeboards”
(1966 international loadline convention), P. G. J. v. d. Schrieck.

H et doel van dit artikel is om de reder een benaderingsmethode 
te geven voor het berekenen van de uitwatering volgens de nieuwe 
voorschriften van 1966 van een bestaand schip en de scheepsont
w erper behulpzaam te zijn bij het vergelijken van vrijboordbereke- 
ningen. In een tabel zijn alle gegevens vermeld, die voor deze bereke
ningen nodig zijn, alsmede de wijzigingen wanneer parameters als 
blokcoëfficiënt, lengte van de opbouw, enz. worden veranderd. 
Drie berekende voorbeelden geven een inzicht in deze materie, t.w. 
1. de boeghoogte van een grote tanker; 2. de toegelaten uitwate
ring van een norm aal droge lading schip met twee gesloten klasse 2 
deuren in de bak; 3. de onderverdeling van de laadruim te van 
bulkcarriers m et conventionele luiken. Voorts w ordt de Bureau 
Veritas-berekening van de stabiliteit na indringing van water aan de 
hand van voorbeelden verklaard.

(Shipbuilding and Shipping Record, 2 nov 1967, blz. 623-627, 4 
fig., 2 tab.).

„Propulsion Machinery for the 400,000 Tonner”, Satoru Ohashi.
De schrijver, die verbonden is aan de Mitsui Shipbuilding & 

Engineering Co. Ltd. heeft een ontwerp gemaakt voor een diesel- 
motor-voortstuwingsinstallatie van een 400.000 tons schip. In  ver
band met de betrouwbaarheid van het voortstuwingssysteem en een 
goede m anoeuvreerbaarheid is de keuze uitgegaan naar een dubbel- 
schroef schip m et als aandrijving twee 8 cilinder B. & W. K 98FF 
m otoren m et ieder een vermogen van 26.800 rpk (metrische) bij 100 
om w /m in. Gegevens worden vermeld van de hoofdmachines en alle 
hulp werktuigen (type, aantal, vermogen, enz.). N a economische en 
technische vergelijkingen tussen met name genoemde systemen 
kwam  hij to t de conclusie, dat voor ladingbehandeling de combinatie 
hulpketel-stoomturbinepompen ook aan boord van een 400.000 tons 
dieseltanker het hoogste economische rendem ent geeft.

(Tanker & Bulk Carrier, november 1967, blz. 371-373, 2 fig.).

„Neue Versuchsergebnisse mit dem Pioneer” von Blohm und Voss”,
C. Gallin.

De werf van Blohm en Voss te Ham burg heeft verdere verbete
ringen aan het Pioneer-type schip, dat is ontwikkeld ter vervanging 
van de Liberty, aan het oorspronkelijke ontwerp toegepast na model- 
sleepproeven in te tank te Wenen. Deze verbeteringen komen in 
hoofdzaak neer op verlenging van de knikspantvorm aan het voor- en 
achterschip en aanbrenging van een hekbulbsteven. De modelproe- 
ven werden zowel aan een vol als aan een scherp schip uitgevoerd en 
wezen uit, dat met minder machinevermogen kan worden volstaan 
en een gunstiger invloed wordt uitgeoefend op het gedrag in  zee
gang, t.w. een verminderd stampen.

(Hansa, nov. 1967, Sonderheft, blz. 1874-1878, 12 fig. en graf.).

„The hydrodynainic Resistance of External Huil Anodes”, R. W. F. 
Gould en B. S. Bowden.

Door de B.S.R.A. zijn proeven genomen teneinde de grootte van 
de weerstand door het water te bepalen als op de scheepshuid onder 
de waterlijn anoden zijn aangebracht. Hiertoe werden drie modellen 
van anoden getest in de windtunnel van het „N ational Physical 
Laboratory”. Twee van de modellen waren van dezelfde vorm, doch 
een ervan had een gladde oppervlakte, terwijl de andere ruw was 
gemaakt. Het derde model had een afwijkende vorm  met glad opper
vlak. De weerstand voor iedere anode werd gemeten bij verschillende 
hoeken op het stroomverloop, teneinde enige componenten van 
de wrijvingsweerstand te kunnen berekenen i.v.m. hun invloed op de 
scheepssnelheid. In tabellen zijn de resultaten vastgelegd met inacht
neming van de positie van de anoden, hun dikte, oppervlak en aan
tal. De proefnemingen werden in hoofdzaak verricht voor de bereke
ning van de wrijvingsweerstandtoename door aanbrenging van anoden 
op de huid van het s.s. San Fortunato. De hoofdafmetingen van 
dit schip worden vermeld met een opgave van proeftochtresultaten 
met en zonder anoden.

(Shipping World & Shipbuilder, oktober 1967, blz. 1721-1726, 
5 tab., 2 graf., 1 fig.).

„Trends and Forecasts in Seaborne Trade and Shipping”, prof. A. 
Str0mme Svendsen.

De gemiddelde jaarlijkse toename van het vervoer overzee heeft 
sinds 1958 ca. 100 miljoen metrische tonnen bedragen. De getallen 
fluctueren evenwel tussen 50 en 170 miljoen ton tengevolge van 
krachtige cyclische invloeden in de internationale handel met als 
gevolg op- en neergaand zeeverkeer. Geconstateerd wordt, dat het 
teruglopen van het aandeel in het wereldzeeverkeer van de Europese 
en Anglo-Amerikaanse landen —  gemeten in volume en niet in 
waarde —  ten goede komt aan de landen in het M idden- en Verre 
Oosten, in het bijzonder de olie-producerende staten en Japan. De 
import van overzee is in Japan sinds 1958 jaarlijks met ongeveer 
25 % (samengestelde jaarlijkse toename) gegroeid. Voorspellingen 
voor het wereldzeeverkeer in 1980 worden gemaakt voor energie- 
produkten (olie, kolen, gas enz.), ruwe materialen (ijzererts, bau
xiet, enz.), voedingsmiddelen (graan, suiker, fruit, enz.) en andere 
goederen (industrie, landbouw, enz.). De wereldtonnage, die heden 
171 miljoen brt bedraagt zal in 1980 waarschijnlijk zijn gegroeid 
tot 280-300 miljoen brt. In genoemd jaar zal het Japanse aandeel in 
het zeeverkeer —  gemeten in tonnen ■— tenminste 30 % uitmaken. 
Tenslotte wordt een beschouwing gewijd aan het containertransport.

(Norwegian Shipping News, 25 november 1967, blz. 1107-1113, 
9 tab.).

„Container Handling. A Finnish Evaluation of the Merits of the 
Straddle Carrier System of Terminal Handling”

In deze Finse studie worden na een algemene inleiding over con- 
tainerbehandeling cijfers vermeld m.b.t. de totale investering voor 
outillage van een terminal, t.w. voor behandeling van 400 paar con
tainers per dag 642.000 dollar of 1600 dollar per paar, voor 300 
paar per dag 574.000 dollar of 1900 dollar per paar, voor 200 paar 
per dag 506.000 dollar of 2500 dollar per paar, voor 100 paar per 
dag 438.000 dollar of 4400 dollar per paar. Voorts worden cijfers 
verstrekt over kostenbehandeling per paar met inachtneming van 
rente (9 %), afschrijving van de havenkraan in 10 jaar en de straddle 
carriers en -kranen in 5 jaar, gebaseerd op 300 werkdagen per jaar 
en mankosten op 3 dollar per uur. In een tweede beschouwing 
wordt ingegaan op de keuze van container waarbij de schrijver 
concludeert, dat in Europa de voorkeur uitgaat naar de 20 voets- 
laadkist. In verband met ijsvorming aan de hoeken van laadkisten 
heeft de Finse werf Valmet een speciale verwarmingsapparatuur ont
wikkeld die kan worden aangebracht aan de hijsinrichting, w aar
door ijs aan de hoeken wegsmelt en stagnatie in de werkzaamheden 
wordt voorkomen.

(Shipbuilding and Shipping Record, 19 oktober 1967, blz 558- 
560, 3 fig.).



„Underwater ïoiiiing of Huil Sections”
Voor het aan elkaar lassen van twee delen van een tanker drijvend 

in het water is reeds vroeger een systeem ontwikkeld door de Ja
panse scheepswerf Kawasaki (zie Japan Shipp. and Shipb. april 
1964). Hierbij werd na de uitlijning van de twee delen een U-vormige 
tunnel om de lasnaad gemonteerd, zodat de las vanaf de buitenzijde 
kon worden gelegd. In dit artikel wordt eenzelfde soort systeem 
beschreven, waarbij echter de las vanaf de binnenzijde werd vol
tooid. De U-vormige tunnel om de lasnaad kon hierdoor veel kleiner 
en ondieper worden gehouden, omdat hierin geen mensen behoefden 
te werken. Dit systeem werd toegepast op de tankers Olympic Run
ner, die tevens werd vergroot van 40.112 tot 58.900 ton draagver
mogen en het zusterschip Olympic Rider. De werkwijze en materia
lenkwesties worden besproken.

(Tanker and Bulkcarrier, vol. 14, nr. 7 ( nov. ’67), blz. 374-377, 
10 fig.).

„How they work, what they are capable of doing”, J. Bell en I. G. 
Raudsep.

Beschrijving van drie door Honeywell ontwikkelde akoestische 
regelsystemen t.b.v. exploratie- en exploitatiewerkzaamheden bui
tengaats. Deze drie systemen zijn:
— Acoustic Position Reference System, voor nauwkeurige plaats

bepaling van boorvaartuig t.o.V. een gefixeerd punt op de zee
bodem.

— Automatic Station Keeping, voor het automatisch instandhouden 
van een scheepspositie m.b.v. dynamische methoden.

■— Acoustic Control and Telemetry System, voor afstandsbedie
ning van onderwater-apparatuur.

Een grote olie-maatschappij en een boormaatschappij hebben voor 
de eerst- en laatstgenoemde systemen reeds opdrachten gegeven.

(Ocean Industry, vol. 2, no. 4 (april 1967), blz. 39-44, 7 fig.).

„Sinkage and Trim in Shallow-Water of Finite Width”, E. O.
Tuck.

Als vervolg op een vroegere publikatie door de auteur over het 
gedrag van schepen in ondiep water met een beperkte breedte wordt 
in dit artikel de situatie van een door loodrechte zijwanden gelimi
teerde breedte beschreven. In  verband met de eenvoud wordt 
slechts het geval van een met onderkritische snelheid op het midden 
van een kanaal varend schip beschouwd en wordt aangenomen dat 
de breedte van de rechthoekige kanaaldoorsnede enigszins met de 
scheepslengte overeenkomt maar wezenlijk groter is dan de kanaal- 
diepte en de breedte en diepgang van het schip. De aldus verkregen 
formules gaan echter in het grensgeval van een tot nul naderende 
kanaalbreedte over in de bekende hydraulische benaderingsaanna- 
men voor het inzinken in nauwe kanalen. Daar verder deze resultaten 
voor een beperkte kanaalbreedte de neiging hebben in die van een 
eerdere onderzoeking voor een oneindige breedte over te gaan, kun
nen deze voor elke kanaalbreedte als algemeen geldig beschouwd 
worden.

(Schiffstechnik, vol. 14, no. 73 (sept. 1967), blz. 92-94, 2 fig., 
3 lit).

„Catamarans are past being a Designer’s Dream”
Studie van zeestromingen en golven, visserijonderzoek, exploratie 

naar mineralen, chemicaliën, olie en gas en het in kaart brengen van 
de zeebodem hebben de belangstelling voor de katamaran gesti
muleerd, daar dit type schip een veilig, stabiel platvorm met goede 
manoeuvreerbaarheid en aanzienlijk meer werkruimte biedt dan 
een enkelromp vaartuig van dezelfde afmetingen. Bezwaren heeft 
de schrijver tegen de klassieke voorschipvorm. Twee voordekken 
worden door hem overbodig genoemd, daar zij weinig waarde hebben 
voor het verrichten van werkzaamheden en hij bepleit daarom twee 
sigaar-vormige casco’s met daartussen golfdempende dragers. Voor 
vissersvaartuigen, die over het hek vissen en het net moeten binnen
halen boven de schroef verdient een voortstuwingsinstallatie in het 
voorschip verre de voorkeur (Voith-Schneider, Schottel of Harbor- 
master), zodat lange schroefassen, roeren, stuurmachines, enz. kun
nen worden uitgespaard. Ook voor het werken met een betrekkelijk 
kleine boorinstallatie leent zich de katamaran uitstekend. Artikelen 
door Hamlin, Vosser, Michel, Mandei en Mockel worden aangehaald 
en bijzonderheden daaruit geciteerd m.b.t. waterverplaatsing, sta
biliteit, diepgang, slingerperioden, enz. van enkelvormige rompen 
en katamarans.

(Ship & Boat, jan. 1968, blz. 36-37, 4 fig.).

„Lärmbekämpfungsmassnahnien —  elastisch gelagertes Deckshaus”
Horwood.

Aan boord van de duwboot Braunkohle I, die op de Rijn in con
tinudienst vaart, is voor het comfort van de bemanning ter bestrij
ding van geluidshinder het 40 ton wegende dekhuis, waarin zich 
de accommodatie bevindt, elastisch gelagerd aangebracht. Het ge
hele dekhuis rust op 20 veerisolatoren, terwijl ter verhoging van het 
bestrijdingselement de vloeren zwevend zijn uitgevoerd en de wan
den van dubbele constructie zijn opgevuld met kunststof. Rubber- 
veren in W- en klokvorm dragen de profielijzeronderconstructies, 
die alle verblijven als een kooi omsluiten. Geluidwerende ramen 
en deuren dragen er, in combinatie met de airconditioning-installatie 
en de ook hier ingebouwde geluiddempers zorg voor, dat hinderlijk 
lawaai van buiten het schip zo min mogelijk kan optreden. De ge- 
luidabsorberende beschieting, zoals b.v. tussen de wanden doet 
tegelijkertijd dienst als warmte-isolatie en verhindert vorming van 
zweetwater. Voorts worden nog resultaten van geluiddempende 
maatregelen aan boord van Rijnpassagiersschepen beschreven.

(Hansa. jaarg. 104, Sondernummer april 1967, blz. 592, 1 graf.).

„Deep Dredging with the Suction Pipe Cutter Drive and new 
Dredge Machinery Developments”, O. P. Erickson.

Een overzicht wordt gegeven van de nieuwe ontwikkelingen m.b.t. 
de mogelijkheden om hardere grondsamenstellingen te bewerken, 
dieper te zuigen, te pompen met hogere drukken en het werken in 
onbeschutte wateren, t.w.: 1. zuigen tot op 250 voet diepte of dieper 
met gegevens over de aandrijving van de snijkop met hydraulische 
zuig „boosters”; 2. zuigpompen met voeringen van speciale staal- 
legeringen, waardoor ze 5-6 keer langer meegaan dan pompen van 
gegoten staal; 3. elektrische of hydraulische inrichtingen voor zwaai- 
bewegingen en hijsen van de poten (Gearless Swing Gear and Spud 
Hoist); 4. dubbele en enkele elektrische of hydraulische snijkop- 
reductiesystemen; 5. snelle vervanging van snijkoptanden en blad- 
secties; 6. de Hofer klep voor vacuum- en drukcontrole; 7. zuig- 
opbrengst- en dichtheidsmeters.

(Proceedings of Wodcon World Dredging Conference 1967, blz. 
561-573).

„New Controllable Pitch Propeller Design”, G. M. Boatwright en 
J. H. Strandell.

Door de auteurs wordt een nieuw type verstelbare schroef be
schreven, bestemd voor schepen van de Amerikaanse marine met 
gasturbines van groot vermogen (35.000-40.000 apk). Uitvoerig wordt 
ingegaan op de constructie van de installatie en onderdelen van de 
schroef, waarvan o.m. als voordelen voor het gehele schip worden 
genoemd minder gewicht en kleinere afmetingen. Volstaan kan wor
den met een schroef diameter van 15 voet en 255 omwentelingen. 
Voorts wordt aangevoerd, dat bij bestaande schepen, wanneer een 
langere en zwaardere naaf noodzakelijk is, geen wijzigingen in la
gers, e.d. behoeven te worden aangebracht en dat ook het roer op 
dezelfde plaats kan blijven. Alle constructie-onderdelen worden tot 
in details besproken en met tekeningen toegelicht.

(Naval Ship Systems Command Technical News, nov. 1967, blz. 
26-39, 12 fig.).

„Heat Losses from Oil-Tanker Cargoes”, R. J. Saunders.
Proefnemingen werden uitgevoerd aan boord van twee tankers 

beladen met ruwe olie teneinde warmteverliezen vast te stellen 
tijdens de reis. In een zijtank werden apparaten aangebracht, die 
waren ontwikkeld door het T.N.O. te Delft, voor meting van de 
warmteverliezen, huidplaat- en ladingtemperaturen en tem peratuur
verschillen op de bodem en de wanden van de tank. De metingen 
werden verricht bij afkoeling tijdens de vaart en gedurende her- 
verhitting voor aankomst in de loshaven. Bevonden werd, dat voor 
het onderwatergedeelte van de tank de huidplaattemperaturen slechts 
enkele graden hoger waren dan de zeewatertemperatuur, doch dat 
steile temperatuurverschillen bestaan in de olie aan de binnenzijde 
tegen de huidplaten. M et onverwarmde spiralen was het warmte
verlies door de tankbodem nagenoeg te verwaarlozen. W armtever
liezen door het dek gaven grote fluctuaties te zien, afhankelijk van 
de weersomstandigheden. Verliezen aan de topzijden varieerden even
eens aanzienlijk, doch kwamen over het algemeen overeen met de 
natte wanden. Warmteverliezen door de natte wanden bleken ge
middeld per vierkante voet het dubbele te bedragen dan die veroor
zaakt door het dek of bodem van de tank. Ook worden de resultaten 
vermeld van de proefnemingen met verwarmde spiralen.

(Transact, of the lnstitute of Marine Engineers, dec. 1967, blz. 
405-414, 18 fig. en graf., 2 tab., 2 ref.).



Hoedt u voor de man met de spieren!
Hij zal best in staat zijn bouten en moeren stevig aan te halen, maar zijn trek
kracht is ongelijk. Het ene moment trekt hij harder dan het andere. Voor de 
levensduur van eike machine is echter gelijke verdeling van spanningen in 
bouten, moeren en machinedelen van groot belang. Stork heeft daarom - als 
eerste - een uitgebreide set hydraulisch gereedschap voor dieselmotoren 
ontwikkeld die het aanhalen van bouten en moeren volledig losmaakt van 
toevallige spierkracht en die een gelijke verdeling van krachten waarborgt.

V U IF /S T D R K -U IE R K S P D D R
DIESELMOTOREN DIVISIE

STORK HENGELO - WERKSPOOR AMSTERDAM - STORK ZWOLLE - KROMHOUT AMSTERDAM



VOOR ELK OBJECT
het juiste materiaal

O ntw erp en ui tvoering van elk plan voor brand
beveiliging. Vraag ons advies voor m oderne 
beveiliging van gebouw en, fabrieksinstallaties, 
schepen en alle andere objecten.
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V e t t e n  -  capaciteit 150 m3 p/uur.
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