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E EN  H A N D LEID IN G  VOOR DE K E U ZE  V A N  

M A TERIA LEN  VOOR TOEPASSING OP Z E E

A. H. T U T H IL L
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C. M. SCH ILLM O LLER ,
beiden van The International Nickel Company Inc., 
aangeboden aan “The Ocean Science and Ocean 
Engineering Conference” , Washington DC, 1965

Sam envatting

Niettegenstaande de grote hoeveelheid 
van gepubliceerde gegevens over het ge
d rag  v an  materialen in zeewater is het 
dikw ijls moeilijk voor de constructeurs 
van scheepsuitrusting om het best ge
sch ik t materiaal voor een gegeven doel 
uit te  kiezen. Alleen al het volume van de 
betreffende informatie is een hindernis 
voor d e  ondervrager. Het doel van deze 
pub likatie  is aan de ingenieurs een sa
m envatting  van de betreffende gegevens 
o m tren t de beschikbare legeringen te 
verstrekken, die het hun mogelijk maakt 
de potentieel bruikbare legeringen uit te 
zoeken  m et het minste tijdverlies. Het vat 
de beschikbare informatie over corrosie 
en an d e re  verschijnselen samen, die men 
gew oonlijk zal ontmoeten, wanneer metal
lische materialen in de omgeving van zee
w ater gebruikt worden. Daarbij zijn inge
slo ten  algemene oppervlakcorrosie, plaat
selijke pitting, invloed van spleten, aan- 
groeiing, de invloed van hoge vloeistof- 
snelheden  met inbegrip van cavitatie en 
galvanische verschijnselen. Hieraan is 
enige informatie toegevoegd over scheur
tjes ontstaan door spanningscorrosie en 
over de selectieve aantasting van bepaalde 
m etallurgische microstructuren. Een sa
m envatting  van de geringe hoeveelheid 
in fo rm atie  die beschikbaar is omtrent de 
re su lta ten  van diepe onderdompeling 
w ord t gegeven in een aanhangsel en ook is 
een k o rte  bespreking van de materiaal- 
prijzen in  de scheepsbouw inbegrepen.

D e informatie, die in de publikatie is 
sam engevat wordt dan gebruikt voor de 
keuze van  geschikte materialen bij toepas
singen, waaronder warmtewisselaars voor 
zeew ater, scheepsschroeven, lagers van 
schroefaskokers, dekfittings en staalka
bel. D e voornaamste karakteristieken van 
de m eest gebruikte materialen worden in 
een aanhangsel gegeven.

H e t normale materiaal voor de meeste 
m et zeew ater in aanraking komende con
structies, vast of drijvend, is koolstofstaal 
en daarom  begint de publikatie met een 
overzich t van het gedrag van dit materiaal 
in de toepassing bij zeewater. Afbeeldin
gen en  tabellen vatten de voornaamste fac
to ren  samen, die de ingenieur in aan
m erk ing  moet nemen voor zijn besluit om 
de duurzaam heid van zijn constructie te 
verg ro ten  door in wezen meer corrosie- 
bestendige materialen toe te passen. De 
ingen ieur of constructeur weet gewoonlijk 
welke legeringen het best tegemoet ko
m en aan  de mechanische eisen van de

beschouwde onderdelen en hij onderzoekt 
dan of het gekozen materiaal de econo
mische levensduur bij de toepassing op 
zee te boven zal gaan. De samenvattingen 
geven hier een nuttige wegwijzer bij deze 
beschouwing, m aar zij kunnen nooit 
volledig de specifieke gedetailleerde erva
ring en beproeving in het bedrijf vervan
gen, die zo noodzakelijk zijn voor het 
met succes toepassen van materialen in 
de scheepsbouwindustrie. De tempera- 
tuurgebieden, die in de gegevens voorko
men, mogen niet uitgebreid worden tot 
die, welke optreden in de ontzoutings- 
inrichtingen, waarin zoet water uit zee
water vervaardigd wordt.

Het gedrag van koolstofstaal in de om
geving van zeewater

Koolstofstaal is het materiaal, dat aan 
scheepsconstructies ten grondslag ligt; men 
moet het corrosieve gedrag daarvan be
grijpen om te weten waar en wanneer 
men duurzamer materialen moet toe
passen.

Het is bekend, dat de m ate van cor
rosie van koolstofstaal zowel in zeewater 
als in zoet water, in zeer hoge mate af
hankelijk is van het zuurstofgehalte van 
de vloeistof. Het patroon van corrosie in 
zeewater, dat opgeloste lucht bevat is af- 
gebeeld in figuur 1 (1). Deze is samen
gesteld uit corrosie-cijfers, die typisch zijn 
voor stalen beschoeiingen e.d. en stelt de 
verschillende omstandigheden van onder
dompeling voor die het staal kan ontmoe
ten bij het gebruik in zeewater. Een be-
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Fig. 1. Corrosie van stolen paalwerk.

paalde staaldoorsnede, in gebruik in  de 
poot van een booreiland of in  de be
schoeiing van een havenhoofd zal onder
worpen zijn aan zeer gevarieerde omstan
digheden over zijn lengte, lopende van de 
statische omgeving onder de modderlijn 
tot de met spatwater geladen zone bo
ven het hoogwatermerk. D e m ate van 
corrosie is uitgezet om het verschil te la
ten zien voortvloeiende uit de wisselende 
aanwezigheid van zuurstof en uit andere 
factoren, zoals zee-organismen.

Een algemeen aangehangen theorie om 
de corrosie van staal in de atmosfeer te 
verklaren stelt, dat de mate van corrosie 
recht evenredig is met de mate, waarin het 
ijzerhoudende corrosieprodukt door uitlo
ging of wassen verwijderd w ordt van de 
roestlaag, die als barrière werkt (2). Als 
een van de corrosieprodukten oplosbaar 
is kan er geen volledig beschermende 
barrièrelaag gevormd worden en de cor
rosie gaat ononderbroken verder.

Men heeft gesuggereerd, dat kleine 
hoeveelheden van koper en nikkel in laag- 
gelegeerde staalsoorten hun corrosieweer- 
stand verhogen in een zeewateratmosfeer 
door de structuur van de barrièrelaag van 
corrosieprodukten te veranderen in een 
dichtere film, die minder de neiging heeft 
door uitlogen of afbladderen verwijderd 
te worden. De lagen, die gevormd wor
den op staal, dat met koper of nikkel ge
legeerd is zijn minder doordringbaar voor 
vocht en bestendiger dan die zonder de
ze toevoegingen. Dit heeft een mindere 
mate van corrosie van het staal tot gevolg 
en een langere levensduur voor anti-cor- 
rosieverf (3).

L aat ons de types van blootstelling, 
waaraan het staal onderworpen wordt, 
meer gedetailleerd beschouwen: In  de zo
ne boven de waterlijn, m aar blootgesteld 
aan spatten, hebben de roestlagen weinig 
gelegenheid om uit te drogen en ontwik
kelen zij geen beschermende eigenschap
pen. De spatzone boven het hoogwater- 
niveau is in het bijzonder ongunstig van
uit dit gezichtspunt, omdat corrosie-om- 
standigheden verergerd worden door het 
hoge zuurstofgehalte van het opspattende 
zeewater. Men behoeft er zich dan ook 
niet over te verwonderen, dat het onder
zoek van oud stalen paalwerk langs de 
zeekust gewoonlijk gaten laat zien juist 
boven de waterlijn. Figuur 1 toont, dat 
de mate van corrosie bij deze gedeelten 
verscheidene malen groter is dan bij 
die, welke voortdurend in het zeewater 
ondergedompeld blijven.



In de zone, die achtereenvolgens onder
gedompeld is en dan blootgesteld aan de 
lucht door het op en neergaan van het 
getij bereikt de corrosie een minimum als 
gevolg van de beschermende werking van 
plaatselijke galvanische stromen, die ver
oorzaakt worden door cellen met zuur
stof concentratie. Het oppervlak van het 
staal in de zone van het getij wordt, wan
neer dit in contact komt met zeewater, 
dat veel lucht opgelost houdt, kathodisch 
ten opzichte van de naburige onderge
dompelde oppervlakken, w aar het zuur
stofgehalte lager is, in het bijzonder als 
deze bedekt zijn met zee-organismen, die 
ze tegen zuurstof afdekken. De stroom, 
die loopt van de anodische onderge
dompelde oppervlakken naar de kathodi- 
sche delen van de getijzone is voldoende 
om een belangrijke kathodische bescher
ming te geven.

In de delen, die voortdurend onderge
dompeld blijven, wordt de aantasting van 
de oppervlakken voornamelijk beheerst 
door de mate van diffusie van het opge
loste zuurstof in het zeewater door de 
lagen van roest en van de organismen op 
het staaloppervlak, Deze ligt meestal tus
sen 75 en 150 ^ m  per jaar en dit bedrag is 
bijna onafhankelijk van de watertempe
ratuur en de snelheid van de getijstro- 
men, hoewel plaatselijke vervuiling tot een 
grotere mate van corrosie kan leiden.

Bij de modderlijn zal de corrosiesnel- 
heid van staal naar boven gaan, omdat 
de zee-organismen een versterkende in
vloed kunnen hebben wegens concen- 
tratiecellen en het scheikundige effect 
van zwavelverbindingen, die in het be
zinksel aanwezig zijn. De vermindering 
van de corrosie, die opgemerkt wordt in 
de gedeelten, die diep onder de m odder
lijn liggen w ordt door twee factoren ver
oorzaakt: de mindere aanwezigheid van 
opgeloste zuurstof en door het feit, dat 
de beschermende lagen, die op het opper
vlak van het staal gevormd worden, niet 
verstoord worden door beweging van een 
omringende vloeistof.

Figuur 1 kan beschouwd worden als 
een beeld van het typische patroon van 
corrosie en van de gemiddelde m ate van 
corrosie van koolstofstaal in een zeewa- 
teromgeving. H et patroon van de corro
sie blijft overal hetzelfde, m aar de alge
m ene krom m e zal to t zekere hoogte naar 
links of rechts verplaatst worden naar ma
te het zuurstofgehalte en de watertem
peratuur afwijken van die op de onder- 
zoekingsplaats, waar de cijfers verkregen 
werden, nl. H arbor Island, N orth Caro- 
lina, V.S. (zie fig. 2). Op deze plaats 
lopen de zeewatertemperaturen van 4 °C 
tot 26 °C, de gemiddelde atmosferische 
tem peratuur varieert normaal van 9 °C 
tot 27 °C, het zuurstofgehalte van het 
water schommelt tussen 72 % en 100 % 
van de verzadiging en de maximale getij- 
stroom is m inder dan 0,3 m /sec. (4).

De normale zeewatertemperaturen va
riëren van 2 °C tot 4 °C in de arctische 
gebieden en in de diepe oceanen tot

Fig. 2. De hydrologie van het zeewater in 1963 bij het corrosielaboratorium op Harbor Island.

als het zeewater over het oppervlak er
van stroomt. De m ate van corrosie wordt 
driemaal zo groot bij een snelheid van 
1,5 m /sec. Zee-organism en of slib kun
nen zich vastzetten op tijden, dat het wa
ter een lage snelheid heeft en kunnen 
dan dienst doen als afscherming om de 
versterkende invloed van hogere water- 
snelheden te verkleinen of op te heffen. 
Elke chemische of andere bewerking, 
zoals chloortoevoeging, die de opbouw 
van beschermende lagen door aangroei- 
ing of slib verhindert, kan daarom  de 
corrosie van het m etaal bevorderen.

Hogere snelheden kunnen de aard van 
de corrosieprodukten en de beschermen
de laag, die deze vormen, volm aakt wij
zigen. De film op roestvast staal wordt 
beter beschermend, terwijl die op kool
stofstaal en koperlegeringen kan verdwij
nen. Het diagram (fig. 3) geeft aanleiding 
tot het vermoeden dat, als de afschermen
de laag eenmaal verdwenen is, koolstof
staal de neiging vertoont in snelbewegend 
zeewater vele malen zo vlug te corroderen 
als in rustig zeewater.

Gegalvaniseerd staal wordt vaak, onder
gedompeld in zeewater, toegepast, m aar 
het galvaniseren schijnt weinig toe te voe
gen aan de levensduur van het staal (6). 
Figuur 4 toont gerapporteerde m aten 
van corrosie van zink in zeewater en doet 
de reden vermoeden waarom  galvanise
ren zo begrensd is in de doelmatigheid 
als beschermende methode.

Zinkblokken en -platen worden veel 
toegepast als oplossende anoden bij de 
kathodische bescherming van rompplaten. 
Bij deze toepassing verhindert natuur
lijk het verlies van enkele microns meer 
per jaar uit snelheidsinvloeden, zoals ge
toond wordt in figuur 4, niet de prestaties 
van het zinkblok als een oplossende ano-

29 °C in de tropen. De temperaturen 
kunnen oplopen tot 43 °C bij de uitlaat 
van condensors en het tegenwoordige be
lang in de omzetting van zeewater voor 
menselijke consumptie heeft dit tempe- 
ratuurgebied uitgebreid tot 143 °C en 
zelfs to t 204 °C.

Aangetoond is, dat de corrosiesnelheid 
van staal, evenals die van andere metalen, 
sterk beïnvloed w ordt door de snelheid 
'van het water (5). De invloed van de snel
heid kan als volgt samengevat worden:

Een geringe beweging heeft de neiging 
de variaties in de plaatselijke wateromge- 
ving te vereffenen en dit heeft tot gevolg 
de vermindering van de mate van plaatse
lijke aantasting. E en snellere waterbewe
ging verkleint de dikte van de statische 
waterfilm op de metaaloppervlakken, het
geen het voor de corroderende bestandde
len mogelijk m aakt het metaal gemakke
lijker te bereiken.

Figuur 3 laat zien hoe het corrosieve 
effect van zeewater op staal groter wordt,

V E L O C IT Y  m/sec

Fi.g. 3. De invloed van de snelheid van het 
zeewater op de corrosie van staal bij de omge

vingstemperatuur. Duur van de blootstelling 
38 dagen.
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Fig- 4. De invloed, van de snelheid van hel 
zeewater op de corrosiesnelheid van zink bij 

omgevingstem perat uur.

de, m aar zou die zelfs nog kunnen ver
hogen.

D e bescherming van staal

Stalen platen en profielstaal, die in de 
scheepsbouw toegepast worden, kunnen 
tegen corrosie-invloeden op zeer verschil
lende wijzen beschermd worden. Om hun 
levensduur te verlengen kunnen ze geverfd 
w orden, voorzien worden van een deklaag 
v an  een ander metaal, of kathodisch be
scherm d worden zowel door opgedrukte 
strom en als door oplossende anodes. Als 
m en  deze methoden vergelijkt met de toe
passing van een van nature meer corrosie- 
vast materiaal, moeten bepaalde punten 
bekeken  worden. De kosten van behoor
lijk  reinigen en het toepassen van een 
bescherm ende deklaag zijn hoog en be
dacht moet worden, dat beide zijden 
v an  profielen uit koolstof staal bescher
m ing zouden kunnen behoeven.

De kosten van bescherming door ka- 
thodische methoden zouden, als er grote 
oppervlakken van onbedekt staal in het 
spel zijn, zo hoog kunnen zijn, dat een 
organische deklaag noodzakelijk zou kun
n en  zijn. Dergelijke deklagen beperken de 
nodige stroom tot die, welke nodig is 
om  de betrekkelijk kleine oppervlakken te 
bescherm en van het staal bij de onvermij
delijke gaatjes in de deklaag of waar deze 
n ie t voldoende uitgevloeid is. De doelma
tigheid van kathodische bescherming 
loop t boven de waterlijn snel terug en 
d aard o o r is deze doelmatigheid het kleinst, 
w aar de corrosie het ergst is, nl. in het ge
bied, waarin het staal niet volledig onder
gedom peld is, maar aan spatten is 
blootgesteld. Het is zelden praktisch 
om  een afdoende kathodische bescher
m ing toe te passen voor de binnenopper- 
vlakken van leidingen, zelfs wanneer de 
leiding vol zeewater zou zijn en theore
tisch op  deze wijze beschermd zou kun
n en  worden. De meeste inwendige opper
vlakken en enkele uitwendige leggen der

gelijke praktische beperkingen op aan de 
doelmatigheid van kathodische bescher
ming. Beschermende deklagen hebben de 
neiging het eerst te falen in de spatzone 
en dat is het gebied, waar ze zeer moei
lijk op afdoende wijze vernieuwd kunnen 
worden. Z ink en aluminium, toegepast 
als oplossende anodes, beschermen het 
staal, maar als deze metalen gebruikt 
worden voor deklagen op staalconstruc
ties, beschermd door opgedrukte stro
men, kunnen zij een versnelde aantasting 
ondergaan van de vergrote concentratie 
van hydroxylionen, die in die gebieden ge
vormd worden, waar de stroomdichtheid 
boven het vereiste niveau ligt.

In ieder geval komen zowel de kost
prijs van deklagen of kathodische be
scherming en de voortdurende jaarlijkse 
kosten voor onderhoud of vernieuwing 
boven op de kostprijs van het staal. Als 
de volle kosten voor het beschermen van 
een staalconstructie over de gehele le
vensduur daarvan bekend worden, kan 
blijken, dat de toepassing van een duur
zamer metaal, niettegenstaande de hogere 
aanschaffingskosten, economischer uit
valt.

Het gedrag van andere metalen en lege
ringen in de omgeving van zeewater

Op volgende bladzijden worden vele van 
de normaal toegepaste en mogelijk nutti
ge metalen en legeringen opgesomd voor 
het gebruik bij de zeevaart. Als men een 
materiaal kiest voor een dergelijke toe
passing moet de constructeur weten, wel
ke van deze vele materialen aan het doel 
zal beantwoorden tegen de laagste kos
ten. Hij moet blijkbaar een materiaal uit
kiezen dat de gevraagde mechanische 
eigenschappen bezit en dan nagaan of 
dit dienst kan  doen over de vereiste tijd 
in de scheepsomgeving. De diagrammen 
en tabellen, die hier zijn opgegeven zijn 
vervaardigd om een nuttige gids te zijn 
voor een eerste schatting van de duur
zaamheid en de prestatie van het materi
aal voor toepassing ter zee. De nadruk 
moet erop gelegd worden, dat dit alleen 
aanwijzingen zijn en geen vervanging van 
werkelijke ervaring of van meer gespeci
ficeerde gegevens uit beproevingen. De 
diagrammen vertonen zo nauwkeurig mo
gelijk typische kwantitatieve gegevens 
voor gespecificeerde metalen en legerin
gen. De gegeven informatie is zo specifiek 
mogelijk voor iedere legering, maar is 
vaak nuttig als een aanwijzing voor de 
prestaties van families van verwante ma
terialen.

Zo kunnen bijv. in belangrijke mate 
de gegevens voor koolstofstaal gebruikt 
worden voor een hele familie van ver
wante ferrietische materialen, nl. gele
geerde stalen (behalve die van de roest
vaste soort), gietijzersoorten, smeedijzer, 
smeedbaar gietijzer en met nikkel gele
geerde gietijzersoorten. Deze groep mate
rialen volgt in veel opzichten hetzelfde 
corrosiepatroon als koolstofstaal, hoewel

ieder lid ervan individuele verschillen ver
toont, zoals ook te verwachten is.

Op dezelfde wijze kan het roestvast 
staal type 304 (18/8) aangezien worden 
als typisch voor de laag-gelegeerde roest
vaste staalsoorten, met inbegrip van de 
precipitatie-hardende en de serie 200 
(laag nikkel-hoog mangaangehalte) staal
soorten, m aar niet voor de nikkelvrije 
roestvaste staalsoorten, die gewoonlijk be
langrijk minder weerstand vertonen tegen 
pitting en corrosie in spleten dan het type 
304.

Z o  kan ook het type 316 (1 8 /1 0  mo- 
lybdeen) roestvast staal als typisch be
schouwd worden voor de hoger gelegeer
de roestvaste staalsoorten, als in aanmer
king genomen wordt, dat in het algemeen 
de eigenschappen beter worden naar m a
te het gehalte aan nikkel, chroom en 
molybdeen hoger is.

De nikkel-chroom-ijzer-legeringen ver
tonen meer verschillen in individuele 
eigenschappen, m aar toch kunnen zij in 
enigszins los verband als een groep be
schouwd worden.

Algem ene oppervlakcorrosie van materia
len, die bij de scheepvaart gebruikt wor
den

Figuur 5 laat de typische gemiddelde 
m ate van corrosie zien, gebaseerd op ge
wichtsverlies, voor de normale m ateria
len, die bij de scheepsbouw toegepast 
worden, ondergedompeld in rustig zeewa
ter (4,7). H et is belangrijk op te merken, 
dat roestvast staal, nikkel-koper en nikkel- 
chroom-ijzerlegeringen weinig of geen 
algemene corrosie ondervinden, m aar on
derhevig zijn aan plaatselijke aantasting, 
nl. pitting. H et is heel gewoon, dat 90 
tot 99 % van de oppervlakken van deze 
betrekkelijk edele legeringen praktisch on
aangetast blijven onder rustige omstan-

S ta in le s s  stee l T y p e  316 
S ta in le s s  stee l T y p e  304 
N ic k e l-c h ro m iu m  a llo y s

N ic k e l-c o p p e r  A llo y  400 u su a lly  < 1  m py e xce p t fo r  p it t in g  
N ic k e l u su a lly  < 1  m py e xce p t fo r  deep p itt in g

70/30 co p p e r-n ick e l a llo y  (F e  0*5%) 
90/10 co p p e r-n ick e l a llo y  {Fe  1 -5%)

C o p p e r

A d m ira lty  b rass

A lu m in iu m  b rass

G b ron ze
N icke l-a lu m in iu m  b ron ze 
N ick e l-a lu m in iu m -m a n g a n e se  b ro n ze
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A u s te n it ic  n ic k e l c a s t  iron

m ils/year

0 2-5  12-5 25 50
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Fig. 5. Algemene corrosie van metalen in stil
staand zeewater. Snelheid minder dan 61 cm/sec. 
Merk op, dat hoewel de roestvaste staalsoorten 
en nikkel-chroomlegeringen weinig of geen al
gemene corrosie ondervinden, zij onderhevig zijn 

aan aantasting door pitting.



digheden en in tegenwoordigheid van zee
organismen en andere afzettingen. M en 
zou slechts enkele diepe putjes vinden, 
hoewel in sommige gevallen deze putjes 
het m etaal kunnen doorboren.

De gemiddelde m ate van corrosie voor 
de meeste van de materialen, die in fi
guur 5 opgesomd zijn ligt beneden 80 
//m  per jaar in rustig zeewater, een zeer 
laag bedrag, dat een zeer behoorlijke 
dienstverrichting zou verzekeren, als het 
metaalverlies algemeen zou zijn en niet 
plaatselijk geconcentreerd. D e gemiddelde 
mate van corrosie geeft echter geen wer
kelijke m aatstaf voor de duurzaamheid 
van een m ateriaal als al het gewichtsver
lies geschiedt in enkele plaatselijke diepe 
putjes.

Pitting en concentratie-cellen

Tabel 1 op blz. 167 illustreert het ty
pische pitting-gedrag in  rustig zeewater 
(4,7,8). Heel weinig materialen hebben 
dezelfde m ate van weerstand tegen pit
ting als tegen de algemene oppervlakcor- 
rosie. Inderdaad zijn de meeste van de 
edeler metaalsoorten, die niet of weinig te 
lijden hebben van algemene corrosie juist 
die, welke het meest onderhevig zijn aan 
diepe, bijna rampspoedige pitting, die in 
rustig w ater optreedt. Tabel 2 op blz. 167 
toont de grote tegenstelling tussen die 
legeringen, welke hoge en lage weerstand 
bezitten tegen pitting in rustig water.

De plaatselijke, m aar buitengewoon 
snelle corrosie, die aanleiding geeft to t het 
ontstaan van putjes w ordt door plaatselij
ke concentratiecellen veroorzaakt. Deze 
cellen ontstaan door plaatselijke verschil
len in  zuurstofconcentratie in het wa
ter, in  tem peratuur van het water, in de 
mate van relatieve beweging, in  snel
heid over het oppervlak en in feite door 
bijna ieder verschil in omstandigheid over 
het oppervlak van het metaal. Zuurstof- 
concentratie-cellen kom t m en in  het 
scheepsbedrijf vaak tegen. Verschillen in 
de opgeloste zuurstofconcentratie leiden 
tot plaatselijke corrosie van het metaal 
in verborgen, ingesloten en bescherm 
de plaatsen, zoals onder aangroeiingen 
van organismen of in de naden tussen de 
platen. Plaatselijke afbraak van de passie
ve schermlaag, die anders het er onder 
liggende m etaal zou beschermen, leidt to t 
plaatselijk actieve gebieden. Als deze 
putjes eenmaal begonnen zijn, hebben zij 
de neiging versneld te worden door gal
vanische stromen, die vanuit de kleine ac
tieve m etaaloppervlakken bij de putjes 
vloeien naar de veel grotere, m eer passie
ve oppervlakken er omheen.

Bij het ontwerp is het een zeer goede 
praktijk om zo mogelijk alle vormen en 
verbindingen te vermijden, die spleten ge
ven, w aarin zuurstof niet gemakkelijk 
toegang heeft. Bij constructies, w aar na
den niet vermeden kunnen worden, kan 
het nuttig zijn een pasta m et zinkoxyde 
toe te  passen bij de m ontage van de on
derdelen. Dit sluit de spleten af en voor-

TABEL 1
Typische mate van pitting in rustig zeewater

(snelheid 0 . .  . 100 cm/sec)
(Gebaseerd op gegevens uit het „Corrosion Handbook")

Materiaal
Weerstand

tegen
pitting

Typische mate 
van indringing

micron/jaar

Laaggelegeerd staal van hoge trekvastheid vrij goed 380-760
Staal met laag koolstofgehalte vrij goed 380-760
Staal met roestlaag slecht 510-1020
Gietijzer of smeedbaar gietijzer goed 100-300
Koper goed 150-300
Tin (4 0 % )-Lood (60% ) uitstekend —

Messing (15 % Zink) goed 150-300
Admiraliteitsmessing goed11) 150-300
Aluminiummessing goed1') 180
Marinemessing goed1') 180 +
Aluminiumbrons goed 76
NikkeL-aluminiumbrons goed 50-230
Mangaanbrons goed1') 250-380
Siliciumbrons 180-360
Tinbrons goed 130-250
Loodh. tinbrons goed 130-380
Nikkel-tinbrons goed 20-50
90/10 Cu-Ni-Fe goed 25-130
70/30 Cu-Ni-Fe goed 25-130
59 % Ni-Cr-Mo legering uitstekend —

Ni-Cu legering 400 vrij goede) 130-380
Ni-Cr-Fe legering slechte) 1530
Roestvast staal type 304L slechte) 1780
Roestvast staal type 316 vrij goede) 1530-1780
Legering 20 (roestvast staal met 29 % Ni) goede) 180
Austenietisch gietijzer goed 50-100

a) Onderhevig aan ontzinking, behalve als Sb, As of P toegevoegd is.
b) Onderhevig aan ontzinking, die minder wordt in tegenwoordigheid van Sn.
c) Bij snelheden van 1,5 m/sec of meer is de weerstand tegen pitting van goed tot uitstekend

en is de mate van corrosie minder dan 2,5 pm  per jaar. De mate van pitting kan ca. 200 %
variëren. Dit zijn typische bedragen, die men ontmoet als pitting optreedt.

TABEL 2
Pitting van materialen, die in rustig zeewater gedurende 3 jaar waren ondergedompeld 

(Snelheid van het zeewater minder dan 60 cm/sec)

Materiaal

Putdiepte

Diepste put 
micron

Gemiddelde
putdiepte

micron

70/30 koper-nikkellegering 460 254
90/10 koper-nikkellegering 200 103
Roestvast staal type 304 63501') —
Roestvast staal type 316 2870 1830

a) Geperforeerd



TABEL 3
Toelaatbaarheid van spleten en naden bij legeringen, die in rustig zeewater zijn ondergedompeld

Mate van weerstand
Spleten hebben de neiging

Volmaakt
ongevoelig

Zeer
weerstandbiedend

Matig
weerstandbiedend

Vrij goed 
wee rstand biedend

diepe pitting in te leiden

N i-Cr-Mo-legeringen 

Titaan ?»)

90/10 koper-nikkel- 
legering (Fe 1,5 %) 
70/30 koper-nikkel- 
legering (Fe 5 %) 
Brons 
Messing

Austenietisch nikkel-
gietijzer
Gietijzer
Koolstofstaal

Nikkel-ijzer-chroom- 
legering 825 
Legering 20 
Nikkel-koper
legering 400 
Koper

Type 316 roestvast staal 
Nikkel-chroomlegeringen 
Type 316 roestvast staal 
Type 400-serie 
roestvast staal

■') Gevoelig voor heet zeewater

ziet in een nuttige tijdelijke, m aar niet 
permanente bescherming. De naden, die 
samenhangen met bevestigingsmiddelen, 
onder sluitringen, tussen flensverbindin
gen en dergelijke plaatsen, zijn geliefde 
plekken, waar pitting optreedt. Tabel 3 
rangschikt metalen en legeringen volgens 
hun neiging voor spleeteffecten in volgor
de van de weerstand daartegen.

Zee-organismen, zoals schelpdieren en 
wieren, die zich afzetten op de oppervlak
ken, groeien en sluiten zeer doeltreffend 
een klein deel van het metaaloppervlak af 
van het omringende water. O nder deze 
afzetting bestaat voorkeur voor het be
ginnen van pitting en hier zal men ge
woonlijk de diepste putjes aantreffen. Ta
bel 4 geeft de relatieve weerstand tegen 
afzetting van enkele van de normaal in 
de scheepsindustrie toegepaste materia
len. Een legering van 90 % koper en 
10 % nikkel, die weerstand biedt aan

pitting en spleetcorrosie, voorkomt even
eens aangroeiing, omdat koper bijzonder 
vergiftig is voor zee-organismen.

Men heeft opgemerkt, dat vele van de 
edeler legeringen, zoals roestvast staal, 
diepe putjes geven in rustig water, terwijl 
ze weerstand bieden aan corrosie in de 
zee-atmosfeer en in vele kritieke toepas
singen te land. Deze opmerkingen zou
den er ons toe kunnen brengen ons vast 
te leggen op legeringen op koperbasis voor 
de dienst ter zee. Dit is in de laatste tijd 
dan ook de gang van zaken geweest en het 
is een zeer nuttige benadering, hoewel 
beperkt door de invloed van hoge snel
heden op legeringen op koperbasis in zee
water.

Invloed van de snelheden
Als de snelheid van zeewater langs een 

oppervlak een waarde van ca. 1 m /sec. 
bereikt, ongeveer 1,8 knoop, wordt het

voor de aangroei-organsmen steeds moei- 
Iijker om zich blijvend op het oppervlak 
vast te zetten. Een m etaaloppervlak, dat 
in water geplaatst wordt, dat met deze 
snelheid stroomt, zal niet vervuilen en 
pitting van de edeler legeringen door deze 
oorzaak gaat langzamer en houdt ge
woonlijk helemaal op. Als de snelheden 
echter nog hoger worden, worden de af- 
schermlagen, die onaantastbaar zijn voor 
corrosie, de een na de ander weggespoeld 
van de op staal of koper gebaseerde le
geringen, terwijl roestvast staal en vele 
op nikkel gebaseerde m aterialen inert 
blijven. De volledige omkering in de or
de van verdienste van m aterialen in een 
omgeving van zeewater als de snelhe
den toenemen is de oorzaak van veel 
van de schijnbaar tegenstrijdige informa
tie over de daadwerkelijke ervaring met 
metalen in scheepsinstallaties. De snel- 
heidsinvloeden verdienen de nauw keuri
ge aandacht van de constructeurs van 
scheepsuitrusting.

Figuur 6 geeft de relatieve weerstand 
tegen corrosie van de smeedlegeringen, 
die norm aal toegepast worden voor 
leidingen en pijpen, en bevat gegevens, 
die verkregen zijn bij snelheden, die ty
perend zijn voor die, welke in leiding
netten toegepast worden (4,7,8). Een m a
te van corrosie van 25 «m per jaar lijkt 
toelaatbaar voor pijpen met een wand
dikte van 1,25 mm. H et is de veel ho
gere m ate van corrosie, die met plaatse
lijke invloeden samenhangt, die tot het 
vroegtijdig bezwijken van leidingsystemen 
leidt door pitting.

Turbulentie in een leidingsysteem kan 
bijzonder lastig zijn. In  een leidingnet, 
dat ontworpen is om te werken m et een 
snelheid van 1,8 m /sec, kunnen de plaat
selijke snelheden in de hoeken juist be
nedenstrooms van een klepzitting, bene
denstrooms van een hulpstuk met korte 
bocht of in de gedeeltelijk geopende zit
ting van een bolklep, waarden van meer 
dan 30 m /sec bereiken. Alle metalen, die 
in hun toepassing beperkt zijn door de 
invloeden van hoge vloeistofsnelheden, 
kunnen een buitengewoon hoog metaal- 
verlies ondervinden, waar ernstige hoek-

TABEL 4
Weerstand tegen aangroeiing - rustig zeewater 

Boven 1 m/sec constante snelheid (ca. 1,8 knoop)hebben de organismen, die aangroeiing geven 
toenemende moeilijkheden om zich blijvendvast te zetten op het oppervlak, behalve als zij 
reeds stevig vast zaten.

Willekeurige maatstaf voor weerstand 
tegen aangroeiing Materialen

90-100

79-90

50

Best

Goed

Vrij goed

Koper
90/10 koper-nikkel- 
legering

Messing en brons

70/30 koper-nikkel- 
legering
Aluminiumbronzen
Zink

10 Zeer gering Nikkel-koperlegering

Minst weer- 
standbiedend

Koolstof- en 
laaggelegeerde stalen 
Roestvaste stalen 
59 % Ni-Cr-Mo- 
legering 
Titaan
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Fig. 6. De invloed van de snelheid op de mate van corrosie in zeewater. Elke zwarte hand 
strekt zich uit over het snelheidsgebied, waarvoor gegevens voor de mate van corrosie beschik
baar zijn; een gebrek aan informatie is dus aangegeven door een onderbreking van de band. De 
ongevere corrosiesnelheid is gegeven door witte cijfers binnen de zwarte banden en is uitgedrukt

in milsfjaar (umfjaar).

wervelingen en turbulentie ontm oet wor
den. De constructeur, die in het ontw erp
stadium de stroming door leidingen en 
waterkasten stroomlijnt, vergroot effectief 
hun nuttige levensduur door de kans op 
vroegtijdige beschadigingen door hoge 
snelheden minimaal te m aken en even
eens de daardoor ontstane corrosie. D er
gelijke defecten kunnen heel moeilijk 
verbeterd worden als het systeem geïnstal
leerd en in werking is.

Nog hogere snelheden en nog m eer tu r
bulentie worden bij de norm ale werking 
gevonden in pom pen, kleppen, scheeps
schroeven en langs de opdrijvende opper
vlakken van vleugelboten (4,7,8). Bij deze 
hoge snelheden vallen de m etalen uiteen 
in twee groepen —  die welke beperk t zijn 
in hun toepassing door hun gevoeligheid 
voor snelheidseffecten, de m aterialen op 
staal of koper gebaseerd, en die, welke 
niet snelheids-beperkt zijn, de roestvaste 
stalen en vele op nikkel gebaseerde le
geringen.

Om dat de m echanische eisen bij de 
meeste van deze toepassingen gietstuk- 
ken nodig maken m et w anddikten van 
13-25 mm, kan een m ate van corrosie 
van 250 ;«m per jaar als toelaatbaar voor 
deze toepassingen beschouw d worden. 
Gegevens om trent de m ate van corrosie 
uit genomen proeven bij snelheden, die

vergelijkbaar zijn m et die, welke in het 
bedrijf van vleugelboten voorkomen (37- 
43 m /sec .) zijn in figuur 6 opgenomen.

Bij het ontw erp van pom pen is het 
in het bijzonder van belang een studie 
te m aken van werkelijke snelheidstoestan-

Legering op Co-basis met hard oppervlak
Las van 17/7 Cr-Ni roestvast staal
Las van 18/8 Cr-Ni roestvast staal
Las van 25/20 Cr-Ni
Gegoten 18/8 Cr-Ni roestvast staal
Gegoten nikkel-aluminiumbrons
Gegoten 13 % Ni roestvast staal
Gegoten mangaanbrons
Opgespoten 18/8 roestvast staal
Gietstaal
Brons
Rubber
Gietijzer
Aluminium

den langs de wand van het huis en langs 
de waaier- en leischoepen. De werkelijke 
watersnelheden kunnen gaan van 1,8 tot 
15 a 25 m/sec. of meer langs de wand 
van het pomphuis afhankelijk van bepaal
de details in de constructie. De corrosie 
van ,,snelheid-beperkte” legeringen kan in 
dit snelheidsgebied variëren met ver
schillende orden van grootte. De beste 
richtlijnen om de materiaalkeuze te  cor
rigeren zijn de bedrijfservaring met iedere 
constructie en zorgvuldig geleide proe
ven.

Materialen als roestvast staal en lege
ringen op nikkelbasis ondervinden prak
tisch geen metaalverlies door snelheids- 
invloeden of turbulentie, behalve als er 
cavitatie optreedt of als er erosie is door de 
aanwezigheid van zand. Zelfs onder de
ze omstandigheden leveren deze meta
len een goede prestatie. De beschermende 
lagen, die zich op metalen van dit type 
vormen schijnen het best te werken bij de 
hogere snelheden als de oppervlakken vol
ledig blootgesteld en schoon zijn. In sple
ten en onder de afzettingen, die zich vor
men in langzaam bewegend of stilstaand 
zeewater begint de plaatselijke vernietiging 
van de beschermende film en begint pit- 
ting.

Cavitatie
Cavitatie, waarbij de schadelijke uitwer

king te wijten is aan de hoge plaatselijke 
materiaalspanningen, die ontstaan door 
het instorten van bellen, die in de vloei
stof gevormd worden, kan leiden tot ern
stige beschadiging en zelfs volkomen 
verwoesting van pompwaaiers, scheeps
schroeven en dergelijke onderdelen. Ta
bel 5 toont de normaal toegepaste metalen 
in volgorde van hun weerstand tegen be
schadiging door cavitatie. Deze volgorde 
is gebaseerd op praktijkervaring en is ver
geleken met een volgorde van weerstand 
bij laboratoriumproeven (9). De meeste

Legering op Co-basis met gehard oppervlak
Las uit twee lagen van 17/7 Cr-Ni roestvast staal
Las van 18/8 Cr-Ni roestvast staal
Nikkel-aluminiumbrons
Gegoten 18/8 Cr-Ni roestvast staal
Gegoten 13 % Cr roestvast staal
Gegoten mangaanbrons
Gietstaal
Brons
Gietijzer
Opgespoten 18/8 roestvast staal 
Rubber

Aluminium

TABEL 5 
Cavitatieweerstand

(Uit proeven op scheepsschroeven, pompwaaiers en vleugels van vleugelboten, 
door W. M. Rheingans 1956) (9)

Gebaseerd op praktische ervaring Gebaseerd op laboratoriumproeven



Fig. 7. De galvanische reeks in zeewater (gebaseerd op LaQue (12).

van de gegevens zijn verkregen uit erva
ring in zoet water. Later werk heeft 
echter aangetoond, dat de weerstand te
gen cavitatie, bij abnormaal hoge mate 
van cavitatie-erosie, vrijwel gelijk is in 
zee- en zoetwater voor alle metalen be
halve koolstofstaal (10). Er volgde ook 
uit, dat bij de lagere niveaus van cavita
tie-erosie de corrosieweerstand van een 
metaal in zeewater duidelijk samenhangt 
met de cavitatieweerstand ervan. Het werk 
toonde aan, dat cavitatieweerstand de nei
ging heeft groter te worden met de hard
heid, hoewel dit voordeel verminderde als 
de corrosieve aard van de omgeving gro
ter werd. De beste materialen combineren 
corrosieweerstand met hardheid en een 
grote mate van versteviging door ver
vorming.

Galvanische invloeden

Als men de toepassing van metallische 
materialen in zeewater beschouwt is een 
van de belangrijkste punten, die men in 
gedachte moet houden de sterke mate van 
intensivering van galvanische invloeden 
in zeewater, vergeleken met die welke 
men aantreft in zoet water. De meeste 
ingenieurs zijn vertrouwd met galvanische 
verschijnselen, die aangetroffen worden 
bij toepassingen te land, maar het is mo
gelijk, dat zij niet volledig het grotere be
lang ervan ter zee onderkennen. Galva
nische corrosie bij de scheepsindustrie is 
bekend geweest en in wijde kring bestu
deerd sedert een Engels oorlogsschip uit 
West-Indië terugkwam in het jaar 1761, 
waarvan de ijzeren spijkers, die de kope
ren beplating van de romp vast hielden, 
weggecorrodeerd waren en het grootste 
deel van de koperen beplating was ver
dwenen (11). Men zou kunnen denken, 
dat met deze lange ervaring schade door 
galvanische corrosie verleden tijd zou 
zijn. Dit is niet het geval en een van de 
hoofdredenen daarvoor is de toenemende 
verfijning van de moderne machine-tech- 
niek. De constructeurs van moderne uit
rusting zijn zeer wel in staat om de ver
schillende materialen, die het best passen 
bij het doel van ieder onderdeel uit te 
kiezen. Deze werkwijze voldoet goed bij 
veel „droge” toepassingen en zelfs bij 
die, waar onderdompeling in zoet water 
voorkomt. Als een samenstelling van ver
schillende metalen in zeewater gedompeld 
wordt kunnen echter corrosieve invloe
den met een snelheid en een intensiteit, 
die elders niet voorkomen, ondervonden 
worden.

Als men galvanische corrosie in zeewa
ter beschouwt, denkt men in werkelijkheid 
aan twee samenhangende effecten, na
melijk, de vergrote corrosie van het ene 
metaal en de verminderde corrosie van het 
andere, wegens de kathodische bescher
ming, die door het gecorrodeerde lid ver
schaft wordt aan het tweede metaal van 
het paar. Dit kan alleen plaatsvinden als 
de metalen in metallisch contact zijn en in 
een elektroliet zijn ondergedompeld (zee

water). Galvanische corrosie kan niet al
leen ontstaan, d.w.z. zonder de ermee sa
mengaande beschermende werking op 
het tweede, edeler metaal. De construc
tie moet zo zijn, dat de goedkopere of 
minder belangrijke partner bij voorkeur 
gecorrodeerd wordt.

Er zijn veel diagrammen, die de galva
nische reeksen in zeewater afbeelden, ge
publiceerd, m aar zij vereisen nogal wat 
interpretatie bij het gebruik. Die welke af
gedrukt is op blz. 170 (fig. 7) is niet de 
modernste, m aar is gekozen om dat het 
grafisch een zeer belangrijk feit laat zien. 
Dit is, dat de optredende potentiaal, die 
gemeten wordt tussen in contact zijnde 
metalen over een elektroliet uit zeewater 
in grote mate varieert (12). E r kan on
verwachte corrosie optreden, als hier geen 
rekening mee gehouden wordt. In  het 
diagram is ook grafiet opgenomen op de 
het toekomende plaats (4). Grafiet 
wordt veel toegepast in smeermiddelen 
en wordt ook vaak aangetroffen als vul
stof in bepaalde plastische materialen, zo
dat het mogelijk is, dat het bij een groot 
aantal toepassingen met metalen in zee
water in contact komt.

De galvanische reeksen zijn een uit
stekend hulpmiddel bij het uitkiezen 
van de juiste materialen voor toepassing 
in zeewater. Het juiste gebruik ervan gaat 
echter met enige moeilijkheid gepaard en 
de tabellen op blz. 171 (tabellen 6/7) 
zijn speciaal samengesteld om dit proces 
gemakkelijker te maken. Zij hebben be
trekking op bijzondere toepassingen. Ta
bel 6 heeft betrekking op bevestigings-on- 
derdelen en tabel 7 op het binnenwerk 
van pompen en afsluiters. De gegevens 
hebben betrekking op zeewater en zijn 
niet noodzakelijkerwijze van toepassing 
op de zee-atmosfeer of zoet water, waar

galvanische effecten veel plaatselijker 
zouden kunnen zijn. Zekere constructie- 
voorschriften, die de galvanische effecten 
tot een minimum zullen terugbrengen 
worden in Aanhangsel 4 gegeven. In  de 
zee-atmosfeer en in zoet w ater is het ef
fect van galvanische stromen gelocaliseerd 
tot de plaats van het contact en is niet 
verspreid over het gehele oppervlak van 
het basis-metaal, zoals dit in  zeewater 
gebeurt, om dat zeewater een veel betere 
geleider is dan het vocht op het m etaal
oppervlak of zoet water.

Selectieve corrosie
Selectieve corrosie treedt op, als een 

van de materialen, waaruit de legering be
staat, bij voorkeur wordt aangetast. De 
wijzen, waarin men deze soort corrosie 
ondervindt sluiten in „grafietische cor
rosie” , soms „degrafiticatie” genoemd, 
die optreedt bij gietijzersoorten, „dezin- 
kificatie” (ontzinking), voorkom end bij 
messing en „dealuminificatie”, optre
dend bij aluminiumbrons. E r zijn ook en
kele gevallen van „denikkelifi'catie” be
kend. Deze verschijnselen worden in 
zeewater in belangrijke m ate geïntensi
veerd. Intergranulaire corrosie van roest
vast staal is een andere vorm van selec
tieve corrosie. De oorzaken daarvan wor
den gevonden in structuurverandering van 
het staal door warmtebehandeling.

Onderstaand wordt selectieve corrosie 
meer in detail besproken, zoals deze 
bij bepaalde materialen zich voordoet:

Gietijzer
Gietijzer bevat normaal ca. 3,5 % 

koolstof, samen met silicium en andere 
elementen. De structuur bestaat uit ijzer, 
ijzercarbide en vrije koolstof in  de vorm



TABEL 6
Galvanische aanpassing (bevestigingen in zeewater)

Bevestigingsdeel

Basis-metaal
Aluminium^ Koolstof-

staal
Silicium-

brons Nikkel
Nikkel-
chroom-
legering

Roestvast 
staal 

Type 304

Nikkel- 
koper- 

legering 400

Roestvast 
staal 

Type 304

Aluminium jab jab neenb ja ja ja jab ja

Staal en gietijzer neen ja ja ja ja ja ja ja

Austenietisch nikkel-gietijzer neen neen ja ja ja ja ja ja

Koper neen neen ja ja ja ja ja ja

70/30 en 90/10 koper-nikkel- 
legeringen neen neen neen ja ja ja ja ja

Nikkel neen neen neen ja ja° jac ja ja«

Roestvast staal type 304 neen neen neen neen gevarieerd»1 ja« ja ja«

Nikkel-koperlegering 400 neen neen neen neen gevarieerd»1 gevarieerdä ja gevarieerd»!

Roestvast staal type 316 neen neen neen neen gevarieerds gevarieerd»! gevarieerd»! jad

a. Anodisering wijzigt bruikbaarheid als bevestigingsmiddel.
b. Bevestigingsmiddelen zijn duurzaam beschermd, maar kunnen leiden tot vergroting van het boutgat in aluminiumplaat.
c. De kathodische bescherming door het basismetaal aan het bevestigingsdeel gegeven behoeft niet voldoende te zijn om spleetcorrosie in het bevestigings

deel te voorkomen, in het bijzonder onder de houtkoppen.
d. Zou te lijden kunnen hebben van spleetcorrosie onder houtkoppen.
N.B. Ja =  bevestigingsdeel is beschermd Neen =  Niet aangepast.Het bevestigingsdeel wordt eerst gecorrodeerd.

van grafiet. W anneer het ijzer selectief 
door het zeewater opgelost wordt, blijven 
de grafietvlokken over. Dit netwerk van 
grafiet behoudt de vorm en afmeting van 
het oorspronkelijke gietstuk, m aar het be
zit heel weinig sterkte. Men kan dit con
stateren door het oppervlak van het giet
stuk af te schrapen; in extreme gevallen 
gaat de schraper recht door de wand 
heen.

Grauw gietijzer m et 2 a 3 % nikkel 
gelegeerd en de sferoïdale gietijzersoo'rten 
vertonen een iets betere weerstand tegen 
grafitisering, m aar hun toepassing kan 
niet gerechtvaardigd worden alleen op 
deze basis. Grafitisering is geen probleem 
bij de hoog m et nikkel gelegeerde auste- 
nietische gietijzersoorten.

Messing en brons

Messingsoorten, die 15 to t 37 % zink 
bevatten, zoals admiraliteitsmessing en 
aluminiummessing zijn onderhevig aan 
dezinkificatie, behalve als er arsenicum, 
antimonium of fosfor aan wordt toege
voegd als „inhibitor” (vertrager). A rse
nicum is de meest gebruikelijke inhibitor. 
Messingsoorten m et inhibitor zijn nor
maal immuun tegen dezinkificatie, hoewel 
er gevallen gerapporteerd zijn van dezin
kificatie van messing met inhibitor bij de 
hoge temperaturen, die bij raffinaderijen 
voorkomen.

Messingsoorten met meer dan 37 % 
zink hebben een twee-fasige microstruc
tuur en zijn buitengewoon bevattelijk

voor dezinkificatie. Toevoeging van 1 %  
tin aan deze messingsoorten zal de ernst 
van de aantasting verkleinen, m aar zal 
deze niet geheel voorkomen.

Men gelooft, dat het dezinkificatie-pro- 
ces als volgt verloopt: Het zeewater lost 
het oppervlak van de legering op en h e t 
koper wordt dan neergeslagen op h e t 
oppervlak. H et eindresultaat is een p o reu 
ze kopermassa, die weinig fysische sterkte

heeft. Als het gecorrodeerde deel on
derhevig is aan fysische spanningen, zoals 
het geval zou zijn bij een klepstang, 
pompas of de schroefas van  een boot, 
komt er een ogenblik, w aarop de over
schietende sterkte van het n iet aangetaste 
hart onvoldoende is om w eerstand te  
bieden aan de optredende spanningen en 
de breuk volgt. M essing- en  bronssoorten 
met m inder dan 15 % zink lijden nor-

TABEL 7
Galvanische aanpassing (binnenwerk van pompen en afsluiters in zeewater)

Materiaal 
van het huis

Binnenwerk

Brons
soorten

Nikkel-koper
legering

Roestvast staal 
Type 316

Gietijzer beschermd beschermd beschermd

Austenietisch
nikkelgietijzer beschermd beschermd beschermd

Bronssoorten,
70/30 koper-nikkel-leg. gevarieerd»» beschermd beschermd

Nikkel-koper-leg. 400 onvoldoende neutraal gevarieerdb

Roestvast staal, 
legering 20 onvoldoende gevarieerd gevarieerd

a. Het normaal gebruikte brons voor binnenwerk. Het binnenwerk kan 
anodisch worden t.o.v. het huis als snelheid en turbulentie het vormen 
van een stabiele beschermende film op de zitting verhinderen.

b. Type 316 ligt zo dicht bij de nikkel-koperlegering 400 in potentiaal, dat 
het niet genoeg kathodische bescherming krijgt om het te beschermen 
tegen pitting bij lage snelheden en in spleten.



m aal niet aan  dezinkificatie, zelfs zonder 
inhibitors. Sommige alumimumbrons- 
soorten z i jn  gevoelig voor dealuminifica- 
tie. Deze k a n  in het bijzonder ernstig zijn 
in  zeew ater en men heeft toevoeging 
van een m inim um  van 4 % nikkel aanbe
volen om. deze te voorkomen (13). Zelfs 
m et dit nikkelgehalte is er enige onzeker
heid o m tren t de weerstand van deze 
b ronssoorten  tegen dealuminificatie in de 
door w arm te  beïnvloede zone aan beide 
zijden van  een las. Onlangs verricht werk 
doet het verm oeden rijzen, dat het nik
kelgehalte ten  minste 1 % hoger zou moe
ten  zijn d a n  het ijzergehalte voor maxima
le w eerstand  tegen selectieve aantasting.

Koper-nikkellegering
..D enikkelificatie” is een begrip, dat 

door au toriteiten  gebruikt wordt om de 
corrosie te  beschrijven, die van tijd tot tijd 
w ordt w aargenom en in bepaalde 7 0 /3 0  
koper-nikkellegeringen bij pijpjes, die toe
gepast w o rd en  in de condensors van raffi
naderijen. D eze gebreken ontstaan ge
woonlijk i n  het bedrijf bij zeer hoge 
tem peratu ren , 205 °C en hoger. De con
densors, w a a rin  dergelijke schade aange
troffen is w a ren  gewoonlijk die, welke een 
strom ing v a n  koolhydraten aan de ene 
zijde h a d d e n  en een stroming van zeewa
te r  met z e e r  lage snelheid 0-0,6 m /sec) 
aan  de andere. Wanneer voldoende 
stroom snelheden (1,8 m /sec of meer) 
toegepast w orden, heeft men zeer weinig 
of geen gebreken van dit type aange
troffen.

R oestvaste stalen
Bij austenietische roestvaste staalsoor

ten  kan afzetting  van carbiden aan de 
kristalgrenzen optreden als deze staal
soorten h erv erh it worden tussen de tem- 
peratuurgrenzen  van 427 tot 900 °C. Als

roestvast staal toegepast wordt bij gelaste 
constructies is er een zone evenwijdig en 
op een kleine afstand van de las, die tij
dens het lassen tot in dit gebied wordt 
opgewarmd. Intergranulaire afzettingen 
worden normaal op dergelijke plaatsen 
gevonden en deze kunnen scheuren en 
breuk veroorzaken zonder voorafgaande 
waarschuwing. Voorkeur-corrosie van 
roestvast staal, dat gevoelig geworden is 
door lassen, is waargenomen in zeewater. 
Er zijn ten minste drie manieren, waar
door deze moeilijkheid vermeden kan 
worden:

Door beperking van het koolstof
gehalte van de legering tot 0,03 % 
als maximum. Roestvaste staalsoorten 
van dit type zijn o.m. type 304L en 
type 316L.

Stabilisatie van het koolstofgehalte 
van het staal door elementen zoals 
titaan of niobium. Voorbeelden van 
staalsoorten van dit type zijn 321 en 
347, legering 20 (roestvast staal met 
hoog nikkelgehalte) en de nikkel-ijzer- 
chroom-legering 825. Dergelijke af
zettingen kunnen ook voorkomen 
worden of beperkt door de construc
ties af te schrikken van boven 
1065 °C. Gietstukken uit roestvast 
staal worden norm aal gegloeid bij 
1120°C , gevolgd door afschrikken. 
Als men toekomstige herstellingen aan 
de gietstukken verwacht door lassen 
en gloeien en afschrikken na dergelij
ke lassen niet mogelijk zijn, behoort 
een roestvast staal met laag koolstof
gehalte voor de gietstukken voorge
schreven te worden.

Tabel 8 somt legeringen op, die onder
hevig en weerstandbiedend zijn aan selec
tieve corrosie en geeft richtlijnen aan deze 
te voorkomen.

Spannings-corrosie
Bepaalde soorten materialen zijn bij 

toepassing in de omgeving van zeew ater 
onderhevig aan een speciale soort v an  b e
schadiging, die scheurvorming door span- 
ningscorrosie genoemd wordt. D it ge
schiedt alleen onder bepaalde specifieke 
combinaties van spanning en b lootstel
ling aan corrosieve media. De m ate ria 
len, die onderhevig zijn aan deze scheur
vorming door spanningscorrosie zijn 
geharde en ontlaten staalsoorten m et h o 
ge sterkte, precipitatie-hardende s taa l
soorten, aluminiumlegeringen m et hoge 
sterkte en de austenietische en h ard b are  
roestvaste staalsoorten. H et schijnt thans, 
dat zelfs titaanlegeringen met hoge sterkte 
ook onderhevig zijn aan dit type van  b e
schadiging. Een leidende autoriteit op  het 
gebied van spanningscorrosie heeft de be
trekkelijke gevoeligheid van m aterialen  
m et hoge treksterkte voor spanningscor
rosie opgesomd in het diagram, d a t op 
blz. 173 gereproduceerd is (fig. 8,14). D it 
verschaft een nuttig uitgangspunt bij de 
keuze van dergelijke materialen voor to e 
passing ter zee, m aar meer gedetailleerde 
gegevens zijn nodig en deze zijn te vinden 
in verhandelingen, waaraan elders in de
ze publikatie gerefereerd wordt (15).

E r is geen vergelijkbare opsom m ing 
samengesteld voor de austenietische 
roestvaste staalsoorten, m aar algem een 
wordt aangenomen, dat in zeew ater bij 
tem peraturen hoger dan 66 °C  de gewo
ne austenietische staalsoorten overeen
komstig type 304 en 316 wel degelijk on
derhevig zijn aan scheurvorming door 
spanningscorrosie. In het bijzonder is dit 
het geval als er op de oppervlakken zout 
is aangekorst bij de verdamping van zee
water. Ook kan gezegd worden, d a t de 
veelverspreide toepassing van gesm eed 
roestvast staal, hoofdzakelijk van type 
304, voor architectonische toepassin-

TABEL 8
Selectieve corrosie

Grafitisering Dezinkificatie Dealuminificatie Denikkelificatie
Intergranulaire 

corrosie van 
austenietisch staal

Gevoelig
materiaal

gietijzer
sferoïdaal gietijzer

koperlegeringen met
meer dan 15 % zink.
Voorbeelden:
marinebrons,
Muntz-metaal,
mangaanbrons

aluminiumbrons met 
minder dan 4 % nikkel

70/30 koper-nikkel 
condensorpijpen bij 
hoge temperatuur en 
lage stroomsnelheid, in 
het bijzonder in 
verontreinigd water

lasverwarming en 
langzaam afkoelen van 
gietstukken leidt tot 
selectieve aantasting van 
roestvast staal in 
zeewater, maar heeft 
weinig invloed in 
zee-atmosfeer

Maatregelen
ter
voorkoming

gebruik austenietisch 
gietijzer

1. pas kopersoorten 
met inhibitor toe

2. pas materialen met 
laag zinkgehalte of 
zinkvrije toe

gebruik een legering 
met een minimum 
van 4 % nikkel

gebruik de condensor 
niet droog. Een min. 
stroomsnelheid van 
1 m/sec.

1. uitgloeien
2. pas typen toe met

laag koolstofgehalte — 
304L, 316L

3. pas een gestabiliseerd 
type toe — 347 of 321

4. vermijd lassen na 
uitgloeien van 
gevoelige types
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Fig. Gevoeligheid voor scheurvorming door spanningscorrosie en bros worden door 
waterstofopname bij materialen van verschillende trekgrens.

De bandgrafiek toont de geschatte gebieden van gevoeligheid voor scheurvorming in zeewater, 
zoet water en in vochtige lucht. De overgang van de niveaus van „weerstandbiedend” tot „ge
voelig” is als een gestippelde zone afgebeeld. Aan de linkerkant van deze zones kan de spanning, 
nodig voor de scheurvorming, hoger zijn, de tijd voor het optreden van de scheurtjes langer, 
sommige leden van de materiaalklasse kunnen grotelijks immuun zijn, of er kunnen speciale 
warmtebehandelingen nodig zijn om scheurvorming te veroorzaken. Naar de rechterkant van 
deze zones bedoelt de zwaardere tint aan te geven, dat de meeste leden van de legeringsklasse 
onderhevig zijn aan scheurvorming in korte tijd en bij matige spanningen in normale media. In 
de originele referentie (16) werden titaanlegeringen gedacht immuun te zijn voor scheurvorming 
door spanningscorrosie. Dit is in „gevoelig” veranderd, naar aanleiding van nieuwere gegevens.

gen in  gebouwen dicht bij de zeekust en 
voor dekfittings niet geleid heeft to t enige 
klacht van scheurvorming door span
ningscorrosie.

In  overeenstemming hiermee heeft 
het principiële gebruik van gegoten pomp- 
waaiers, scheepsschroeven en gesmeed 
binnenwerk in afsluiters uit dergelijke 
staalsoorten nooit enig gerapporteerd ge
val opgeleverd.

H et rapport uit 1960 van de Am erican 
Society for testing Materials over 
„Stress-Corrosion Cracking of Austenitic 
Chromium-Nickel Stainless Steels” kan 
aanbevolen worden als een goede samen
vatting van dit onderwerp met nuttige 
praktijkgevallen en een uitmuntende bi
bliografie (16). Er zijn rapporten om 
trent scheurvorming door spanningscorro
sie van aluminium-messing pijpjes in sec
ties van de condensors van aan de kust 
gelegen centrales en van leidingen voor 
zeewater.

Constructies bij grote zeediepten
In  de laatste tijd is er veel belangstel

ling gericht op de grote diepten in de 
oceaan, ofschoon de meeste gegevens en 
ervaring, die voor de constructeurs be
schikbaar zijn, betrekking hebben op de 
omstandigheden aan of dicht onder het 
wateroppervlak. De informatie, die be
schikbaar is omtrent grote diepten geeft 
de aanwijzing, dat verschillen, die waarge
nomen worden tussen corrosie in diep wa
ter en dicht bij het oppervlak redelijker
wijze verklaard kan worden uit de reeds 
beschouwde factoren —  temperatuur, nei
ging tot aangroeiing door zee-organismen, 
watersnelheden en gevarieerd zuurstofge
halte. F iguur 9 laat zien, dat op een 
diepte van 1670 meter de temperatuur 
gedaald is tot m inder dan 4 °C vanaf 
een tem peratuur van 24 °C aan het op
pervlak CIS). Deze factor alleen zal al een 
belangrijke verlaging van de corrosiesnel- 
heid tot gevolg hebben, die bij alle meta-

len is waargenomen. Ook is bekend, dat 
de aangroeiing het ergst is in de eerste 
honderd meter diepte, waar zowel de 
hoogste temperaturen als het meeste licht 
aanwezig zijn. Ofschoon er schade gerap
porteerd is door paalwormen bij diepten 
boven 600 m, mag m en aannemen, dat 
metaaloppervlakken betrekkelijk vrij van 
aangroeiing zullen blijven beneden deze 
diepte.

De watersnelheden op grote diepte wor
den beheerst door de plaatselijke bodem- 
stroom. De oceaan is niet volkomen rus
tig, zelfs niet op zeer zeer grote diepten. 
E r is voortdurend beweging en de stroom- 
sterkte kan aanmerkelijk en m eetbaar zijn. 
Bestaande gegevens wijzen uit, dat deze in 
het algemeen 0,3-0,6 m /sec  bedragen 
en vergelijkbaar zijn met de getijstromen 
aan het oppervlak. Plaatselijke omstan
digheden kunnen zeer wel op bepaalde 
plaatsen tot hogere snelheden leiden.

De andere belangrijke factor, die de 
corrosiesnelheid beheerst is het zuurstof
gehalte. Zoals figuur 9 laat zien valt de 
zuurstofconcentratie samen met toene
mende diepte, m aar beneden diepten van 
760 m gaat deze weer naar boven en be
reikt dan een niveau, dat ruim  boven dat 
aan het oppervlak ligt. De oceaan is eerder 
gelaagd dan homogeen en de verschillende 
waterlagen onderscheiden zich door ver
schillend zuurstof- en zoutgehalte. Men 
moet er zich wel rekenschap van geven, 
dat figuur 9 het verloop van deze fac
toren op een enkele plaats laat zien, al
leen de algemene gang van zaken aan
geeft en niet een kwantitatieve bepaling, 
die ook elders toegepast kan worden.

Zoals gezegd kan een algemene verla
ging van het corrosieniveau door de tem 
peratuurverlaging verwacht worden bij 
grote zeediepten. De aangroeiing en de 
daarmee gepaard gaande pitting zullen 
ook, naar verwacht kon worden, ver
minderen. De snelheden kunnen hoog ge
noeg zijn om oplosbare corrosie-produk- 
ten weg te spoelen en nieuwe corrosieve 
reactanten naar de metaaloppervlakten toe 
te voeren, maar ze lijken niet hoog ge-

D IS S O L V E D  O X Y G E N  ml/l 
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Fig. 9. Verloop van temperatuur, zout- en 
zuurstofgehalte op een bepaald punt (18).



noeg om het mogelijk te maken, dat de 
passieve laagjes op roestvast staal en 
nikkelchroom-legeringen hun volledige 
beschermende eigenschappen kunnen 
ontwikkelen.

De duidelijke verschillen in  het zuur
stofgehalte met de diepte, samen met de 
invloed daarvan op de corrosie op ieder 
bepaald niveau, brengt ook een verander
lijke invloed teweeg bij verankeringen in 
diepe zee. Gerapporteerd is, dat verzinkte 
staalkabel, die voor diepe verankeringen 
toegepast wordt, te lijden heeft van ver
snelde corrosie op zekere diepten, met de
len van lagere corrosie daartussen. Dit 
is typisch voor aantasting door concen
tratie van zuurstofcellen en deze is te ver
wachten voor metaaldraad, die door ge
bieden loopt met water van duidelijk ver
anderlijk zuurstofgehalte.

D it zijn dus de algemene invloeden, 
die men verwachten kan dat metaal on
dervindt, dat toegepast wordt voor con
structies bij grote diepten. Een autoriteit 
heeft de voorlopige uitkomsten gepubli
ceerd van corrosie-beproevingen op diep
ten van 1720 m in de Stille Oceaan nabij 
de kust van Califomië; zijn conclusies zijn 
opgenomen in een aanhangsel op volgende 
pagina’s (18). M eer gegevens over dit on
derwerp zijn hard  nodig, maar het algeme
ne patroon van zijn bevindingen is in over
eenstemming met de bestaande algemene 
kennis om trent corrosie in zeewater, die 
eerder in  deze publikatie beschreven is.

Kosten
Een zeer belangrijke overweging en 

een, die zelden de gedetailleerde behan
deling krijgt die ze verdient is de mate
riaalkosten bij de toepassing voor con
structies op zee. Koolstofstaal behoudt 
zijn plaats als het basismateriaal, omdat 
het voor constructeur en gebruiker aan 
de meeste eisen voldoet tegen een mini
mum aan kosten. Enkele toepassingen ver
eisen een van nature duurzamer metaal. 
Zo zou men bijvoorbeeld, en men heeft 
dat ook gedaan, koolstofstaal kunnen ge
bruiken voor condensorpijpjes, maar de 
nadelen gaan de lagere aanschaffingsprijs 
te boven. Losse roest verstopt de pijpjes 
aan hun einden en dit maakt, dat dewarm- 
te-overdrachtswaarden snel teruglopen. 
In dit geval betalen de reders graag een 
hogere prijs voor pijpjes, die weerstand 
bieden aan corrosie, die lagere bedrijfs
kosten, lagere onderhoudskosten en een 
veel betrouwbaarder bedrijf opleveren. 
Hier is de keus eenvoudig. In  andere ge
vallen wordt het veel gecompliceerder, 
maar de te beschouwen factoren blijven 
dezelfde.

Het probleem zou veel gemakkelijker 
zijn, als men de kosten van duurzamer 
materialen in een eenvoudige kromme 
kon uitzetten ten opzichte van de duur
zaamheid. De werkelijke materiaalkosten

zijn echter even moeilijk vast te stellen 
als de werkelijke levensduur in  de om
geving van zeewater. Voor de gebruiker 
van installaties voor dienst ter zee is 
de prijs van de installatie, vermeerderd 
met de jaarlijkse onderhoudskosten de 
normale referentiebasis voor de specifi
catie van materialen. Als de kostenstudie 
gedetailleerd is verricht, wordt gevonden 
dat de geïnstalleerde kosten zelfs van ma
terialen, die veel duurder zijn bij afleve
ring niet meer en misschien lager zijn dan 
die van de verondersteld goedkopere ma
terialen, die reeds in gebruik zijn. Zo 
hebben de reders bijvoorbeeld gemerkt, 
dat de kosten van koper-nikkel-leiding- 
netten geïnstalleerd niet hoger zijn dan 
die van de gecombineerde staal/kope
ren leidingnetten, die vroeger toegepast 
werden.

Kostenstudies moeten zorgvuldig ge
m aakt worden om uit te laten komen 
waar de werkelijke voordelen gelegen 
zijn. De gemakkelijke veronderstelling, 
dat een van nature een corrosie weerstand 
biedend materiaal duurder moet zijn, kan 
misleidend zijn. De langere levensduur 
en de grotere betrouwbaarheid van aan 
corrosie weerstandbiedend materiaal kan 
vaak verkregen worden tegen een veel 
kleinere prijs vermeerdering dan veronder
steld wordt.

(W o rd t vervolgd)

N IEU W E U ITG A V EN

Hollandia gids
Deel 1: Zeilboten en -jachten, samenge
steld door mr. J. van Vollenhoven en J. 
A. M. Kramer. Uitgave: Hollandia N.V. 
Baarn 1967. Prijs ƒ 14,50.

Deel 2: M otorboten en -jachten, samen
gesteld door Jaap A. M. Kramer en mr. 
J. van Vollenhoven. Uitgave: Hollandia 
N.V. Baarn 1967. Prijs ƒ 14,50.

Deze twee delen behandelen in Neder
land gebouwde en geïmporteerde zeilboten 
en motorboten en -jachten. Zij zijn geheel 
gelijk in opzet en uitvoering en behoren 
als zodanig in een serie,

H et eerste deel geeft in een inleiding 
beknopte beschouwingen over zeilboottypen, 
de binneninrichting ervan, het varen op bin
nenwateren en op ruime wateren, het 
transport achter een auto, keuze van boot 
en factoren welke deze keuze beïnvloeden 
en de organisatie van de watersport. Aan 
het eind van elke paragraaf wordt een lite
ratuurverwijzing gegeven voor diegenen, 
die zich verder in het betreffende onder
werp willen verdiepen. Deze inleiding om
vat ca. 28 pagina’s.

Vervolgens komt een overzicht van een 
keur van standaardtypen van zeilboten en 
-jachten, omvattende 135 pagina’s, afge
sloten door een alfabetisch register van 
de opgenomen vaartuigen.

Bij de beschrijving der schepen en boten 
zijn foto’s en tekeningen opgenomen, ter
wijl vaak een globale prijsindicatie is ver
meld.

De grootste opgenomen zeiljachten tot ca. 
ƒ 325.000,— .

Het tweede deel geeft eveneens een in
leiding van ca. 32 pagina’s, met beschou
wingen over motorjachttypen en de binnen
inrichting, de voortstuwingswerktuigen, het 
varen op binnenwateren en buitenwateren, 
het transport achter de auto, de keuze van 
boottype en de daarbij geldende factoren 
en tot slot de organisatie van de watersport. 
Daarna volgt in ca. 115 pagina’s een be
schrijving van een keur van standaardtypen 
motorboten en -jachten, met foto’s, teke
ningen van indelingen enz., benevens een 
prijsindicatie in de meeste gevallen. Voor 
de grootste genoemde motorjachten van ca. 
20 m lengte wordt een prijs vermeld van 
ca. ƒ 500.000,— . D it zullen uiteraard zeer 
globale prijzen zijn, aangezien niet steeds 
opgegeven wordt wat in de prijs is begre
pen. Voor verschillende typen wordt voor 
een prijsopgave dan ook verwezen naar de 
bouwer of importeur.

Voor liefhebbers van de zeil- en motor- 
bootsport een aanbevelenswaardige en goe
de gids ter oriëntering van wat er aan de 
markt is.

Prof. ir. J. H. K.

Nederlands Normalisatie-instituut,
Rijswijk (ZH)

Elektrodenkeuring voor booglassen

Voor de keuring van elektroden voor het 
lassen van ongelegeerd en zwakgelegeerd 
staal met een treksterkte tot 62 kgf/m m 2 
(ca. 62 daN /m m 2) heeft het Nederlands N or
malisatie-instituut het normontwerp 2070'ter 
kritiek gepubliceerd, waarvan het de bedoe
ling is dat deze t.z.t. de bestaande norm 
1062-III zal vervangen.

Kritiek op dit normontwerp wordt gaarne 
ingewacht voor 1 II 68 bij het Nederlands 
Normalisatie-instituut, Polakweg 5, Rijswijk, 
alwaar exemplaren van dit ontwerp verkrijg
baar zijn tegen de prijs van ƒ 3,50 voor con
tribuanten, onderwijsinstellingen en studeren
den, en ƒ 15,—  voor overige bestellers.

Normontwerp voor containers

H et Nederlands Normalisatie-instituut te 
Rijswijk (Z.H.), Polakweg 5, tel. 070- 
906800, toestel 78, heeft een normontwerp 
het licht doen zien, waarop geïnteresseer
den worden uitgenodigd kritiek te leveren 
vóór 1 juli 1968.

Exemplaren zijn verkrijgbaar bij het 
NNI, tegen de prijs van ƒ 3,50 voor contri
buanten, onderwijsinstellingen en studeren
den en ƒ 14,—  voor overige bestellers.



W EN SELIJKE FA CTO R EN  IN IN D U S T R IË LE  SYSTEM EN D. W H ITFIELD
Applied Psychological Department 
of Aston in Birmingham

Een normale index voor industriële vooruitgang is de m ate van 
mechanisatie en automatisering, die bereikt zijn. Dergelijke tech
nologische ontwikkelingen stellen machines voorop, die een toe
nemend aantal menselijke functies overnemen en daaruit vloeit 
een algemeen aangehangen geloof voort, dat de menselijke deel
neming in industriële processen zoveel mogelijk verkleind moet 
en kan worden of zelfs totaal opgeheven kan worden. D it ge
brek aan belangstelling voor de menselijke kanten van de te
genwoordige machinale ontwikkelingen lijkt voor velen van ons 
verkeerd en thans begint een meer evenwichtig inzicht naar voren 
te kom en door de betrekkelijk nieuwe leer van de ergonomie of 
menselijke factoren.

In  algemene termen is ergonomie de leer van de betrekkingen 
tussen de mens en zijn arbeidsomgeving, d.w.z. de wisselwer
king tussen de menselijke en niet-menselijke componenten van de 
industrie.

Drie voorname eigenschappen van geavanceerde industriële sys
temen verdienen de belangstelling van de specialist in  menselijke 
factoren. Ten eerste, hoewel automatische technieken veel men
selijke activiteiten op laag niveau vervangen, sluit een systeem 
onvermijdelijk menselijke medewerking in voor de aanloop, rou- 
tinetoezicht en routine-onderhoud of bij noodgevallen. De m en
selijke bediening, die aangehouden moet worden, heeft dus een 
grotere verantwoordelijkheid dan eertijds en de uitrusting, die zij 
bedient is veel waardevoller. Ten tweede, de m achineconstructeur 
heeft een geweldig gebied van controle- en regelapparatuur tot 
zijn beschikking om mensen en machines te „koppelen” en juist 
deze uitbreiding van zijn eigen techniek maakt de keuze van de 
beste regeling of controle voor een speciale toepassing moeilijk. 
Bijvoorbeeld, de regeling kan tegenwoordig langs elektrische 
of hydraulische weg verkregen worden in plaats van zuiver 
mechanisch. Dus, wat is nu het best voor de bediening of, bijvoor
beeld, een modern gereedschapwerktuig? Ten derde, moderne 
industriële systemen moeten snel ontwikkeld worden. De inge
wikkeldheid en de kosten van moderne processen vereisen, dat 
een systeem „precies op tijd” komt en de langzame ontwikkeling 
van een efficiënte wisselwerking man-machine is onaannemelijk.

De ten grondslag liggende menselijke wetenschap

A l deze feiten doen veronderstellen, dat beslissingen betref
fende de gezichtspunten van menselijke factoren bij nieuwe in
dustriële ontwikkelingen een wetenschappelijke basis behoren te 
hebben en dit is nu juist wat de ergonomie verschaft. Ons uit
gangspunt is de mens met zijn bekwaamheden en beperkingen; 
behalve wat enige vooruitgang door training betreft liggen deze 
bekwaamheden en beperkingen vrijwel vast. Dus, w aar ons in
dustrieel systeem te maken heeft met mensen, doen we er beter 
aan de mechanisatie aan te passen aan deze vastliggende karak
teristieken. De constructeur moge dit beschouwen als een „ont
werp met de bediening als middelpunt”, maar het is moeilijk 
voor hem  weerstand te bieden aan het argument, dat het princi
piële doel van de mechanisatie is om de menselijke capaciteiten 
uit te breiden en te vergroten en vandaar, dat ergonomie juist tot 
het wezen van de mechanisatie behoort.

De drie ten grondslag liggende menskundige wetenschappen, 
waar het hier om gaat, zijn anatomie, fysiologie en psychologie. 
Anatomische gegevens omtrent de bouw van het lichaam  wor
den toegepast bij de inrichting van werkplaatsen en fysiologische 
gegevens om trent lichamelijke processen kunnen vertaald wor
den in veilige grenzen voor fysische arbeidsbelasting of in om
standigheden van de omgeving. H et zijn echter de mentale  capa
citeiten van de mens die van meer belang zijn in geavanceerde 
industriële systemen, waarin menselijke wezens gebruikt wor

den voor het verstrekken van inlichtingen, als controleurs en voor 
het treffen van beslissingen, meer dan als bron van arbeid. Daar
door komt de psychologie naar voren als het voornaamste 
bestanddeel van de ergonomie.

Het aandeel van de mechanisatie
De ergonomie omvat meer dan deze drie wetenschappen. De 

verwerking in mechanisatieplannen is in gelijke m ate belangrijk, 
want wetenschapsmens en ingenieur hebben veel van elkaar te 
leren. Evenmin staat de ergonomie vijandig tegenover mechani
sche ontwikkelingen zoals automatisering. H et werkelijke aan
deel, dat de mechanisatie heeft gehad in de ergonomie kan sa
mengevat worden in de ten overvloede gebruikte term  „sys
teem”, bij de schaal en ingewikkeldheid van moderne ont
werpvraagstukken heeft zich een nieuwe technologie ontwik
keld van „systeem-ontwerp” en deze heeft de wetenschappelijke 
basis van de ergonomie aangevuld bij het oplossen van ontwerp
problemen.

Systeemontwerpen legt de nadruk op de functionele gezichts
punten van het ontwerpprobleem. D.w.z., de ingenieur levert 
een volledige en gedetailleerde beschrijving van wat de verschil
lende onderdelen van het systeem te doen hebben vóór hij nagaat 
hoe deze verschillende functies bereikt kunnen worden. De kwestie 
is, dat het m aar al te gemakkelijk is om over te gaan to t het 
specificeren van, bijvoorbeeld, een hydraulische apparatuur voor 
een bijzonder deel van het systeem, vóór de volledige opzet van 
individuele functionele eisen en hun onvermijdelijke wisselwer
kingen uitgewerkt is. Deze functionele nadruk bij het systeem
ontwerp, samen met de objectieve gegevens van de menskundige 
wetenschappen, is behulpzaam bij rationele beslissingen omtrent 
menselijke factoren.

Verdeling van de functies tussen de mens en de machine
De eerste beslissing, die genomen moet worden na het functio

nele plan van het systeem betreft de verdeling van de verant
woordelijkheid tussen mensen en machines. W at m ost de mense
lijke bediening doen en wat het mechanisme? D it is een zeer 
belangrijke fase in het ontwerp, die beschouwd m oet worden in 
termen van wat een man behoort gevraagd te worden en wat hij 
kan gevraagd worden te doen. De relatieve bekwaam heden van 
de man en van de machine en de relatieve kosten treden daar
bij op. Computers bijvoorbeeld gaan de bekwaam heid van de 
mens voor het uitvoeren van routine-berekeningen verre te bo
ven, m aar behalve als er een overvloed van dergelijk werk voor
komt, zou de toepassing van een computer oneconomisch zijn.

Bij geavanceerde industriële systemen is de voornaam ste bij
drage van de menselijke bedienaar zijn veelzijdigheid en  zijn ge
schiktheid om beslissingen te treffen bij onzekerheden. Bij sys
temen met gecentraliseerde regeling, zoals chemische fabrieken 
en krachtcentrales, heeft de toezichthouder in de regelkamer 
gewoonlijk heel weinig te doen, want de autom atische appara
tuur onderhoudt de normale omstandigheden. Oppervlakkig ge
zien is dit een verstandige beslissing ten opzichte van de men
selijke factoren, omdat mensen niet consequent of betrouwbaar 
genoeg zijn om dag aan dag routinewerkzaamheden uit te voeren. 
E r zijn menselijke wezens in de controlekamer om het gehele 
systeem te overzien en de bediening over te nemen als er een 
defect ontstaat. Dan is hun kennis van het systeem en  hun ge
schiktheid om vanuit de bestaande toestand te extrapoleren bui
tengewoon belangrijk. Het is paradoxaal, dat hun begrip voor 
het systeem alleen onderhouden kan worden doordat zij regel
matig bij het bedrijf betrokken worden, m aar dat is juist, waar 
hun gebrek aan consequentie last zou kunnen veroorzaken, Het



schijnt, dat het de oplossing is om menselijke deelneming waar 
mogelijk aan te moedigen, m aar versterkt door automatische re- 
gelingstechnieken —  misschien zelfs „de door de machine geregel
de mens” eerder dan de „door de mens geregelde machine” . Deze 
principes zullen belangrijker worden naarmate de machines meer 
routine-werkzaamheden overnemen en aan de mens overlaten om 
te overzien en te beslissen.

Samenwerking tussen mens en machine
Als de verantwoordelijkheden van de menselijke bedienaar be

paald zijn moet zijn taak zo vastgelegd worden, dat hij in har
monie werkt met de rest van het systeem. De problemen van 
de samenwerking tussen mens en machine zijn principieel com
municatieproblemen —  ze moeten informatie uitwisselen om het 
gemeenschappelijke doel te bereiken. Aldus is het begrip van de 
aanwijzingsregelkring (fig. 1) opgekomen. De machine moet in
formatie zenden naar de man, via een aanwijzing, zodat hij de 
voortgang kan volgen en weten, wanneer hij zelf in actie moet 
komen. Die aanwijzing zou eenvoudig een stel lampjes kunnen 
zijn, of iets meer gecompliceerds, zoals een wijzer op een schaal
verdeling of zelfs een televisiebeeld. Als de bedienaar een beslis
sing getroffen heeft, die gebaseerd is op deze informatie, moet 
hij in staat zijn om die beslissing op de meest efficiënte wijze 
aan de rest van het systeem te doen toekomen. Hij doet dit door 
middel van een regeling, bijvoorbeeld een drukknop, een hand- 
wiel of een pedaal. Bovendien voedt de regeling natuurlijk in
formatie terug naar de bedienaar; het „voelen” van de regeling
en deze kleinere informatielus is de basis van vele zeer kundige 
regelingsbewegingen van menselijke bedienaars.

De benadering van de menselijke factoren om de beste samen
werking tussen de mens en de machine te verkrijgen is om aan
wijs- en regelinstrumenten te ontwerpen, die in overeenstemming 
zijn met de menselijke capaciteiten voor het ontvangen en over
dragen van informatie. De informatie-aanwijzing moet georgani
seerd zijn of „gecodeerd” voor een gemakkelijke vertolking en de 
detailgrootte moet voldoende zijn voor een normaal gezichtsver
mogen. Dus, in het geval van een regeling moeten mechanische 
karakteristieken, zoals grootte, benodigde kracht voor de be
diening en de dynamische eigenschappen de bediening in staat 
stellen om de nodige nastelling uit te voeren met maximale snel
heid en nauwkeurigheid. E r zijn veel onderzoekingen gedaan 
omtrent deze gezichtspunten van aanwijzers en regelingen; sa
menvattingen daarvan zijn beschikbaar in de standaard-tekstboe- 
ken, zoals dat van Murrell (1965).

Werk in uitvoering aan de Universiteit van Aston
Iets van het tegenwoordige onderzoek omtrent problemen van 

menselijke factoren wordt toegelicht aan een project, dat uit
gevoerd wordt in samenwerking met industriële research-associa- 
ties.

Met de Machine Tool Industry Research Association stellen 
wij een onderzoek in naar wat wordt genoemd stereotype bewe
gingsrichtingen bij gereedschap werktuigen. De bediening verwacht 
vaak dat een gegeven bewegingsrichting van een instelling een

Fig. 2. Te verwachten betrekkingen tussen de beweging van aanwijzer en
regelaar.

bepaalde bewegingsrichting van de aanwijzing teweegbrengt. F i
guur 2 vat enkele van deze normale stereotype bewegingsrichtingen 
samen; zij schijnen een weerspiegeling te zijn van de „m odelop- 
vatting” van de bedienaar, ofwel de persoonlijke interpretaties van 
de werkwijze van hun machine. Een machinebankwerker ver
wacht, dat een slede zich van hem zal verwijderen als hij een 
handwiel aan de voorkant van de machine draait in. de richting 
van een uurwerk. Enige verwachtingen van deze aard liggen vast 
in een groot aantal mensen en aldus kan de constructeur, die 
uitgaat van een niet-vaststaande betrekking of een sterk vastlig
gende omkeert, de bediening geen verwijt maken die in een nood
geval de handgreep in de verkeerde richting beweegt. Ont- 
werpbeslissingen in deze zin worden moeilijker met de toenemende 
afmetingen en gecompliceerdheid van de tegenwoordige gereed- 
schapwerktuigen en vooral bij de scheiding tussen het regelappa- 
raat en de aanwijzing of het machineonderdeel (zoals een 
gereedschap of werkstuk), die mogelijk gemaakt wordt door 
elektrische of hydraulische verbindingen.

Wij hebben een onderzoekingsapparaat, dat een tamelijk re
alistische „namaak” is van een kleine freesbank, gekozen als een 
compromis tussen een werkelijke machine en een abstracte labo
ratoriumopstelling. De mensen werden aangezocht om de bewe
gingen van de tafel en de frees te corrigeren door bepaalde rege
lingen te gebruiken en de richtingen, waarin zij het eerst de re- 
gelinrichtingen verdraaiden werden opgetekend. Wij hopen, dat 
de resultaten van deze studie opgenomen zullen worden in natio
nale en internationale normaliseringen voor de bewegingsrich
tingen van instelapparatuur van gereedschapwerktuigen.

Dit voorbeeld legt de nadruk op ons basis-principe, dat de ge
zichtpunten van de menselijke factoren —  in het bijzonder de psy
chologische —  van een technologisch systeem belangrijker w or
den, naarm ate de machinebouw gecompliceerder wordt. H et 
grootste deel van het werk op ergonomisch gebied in de toe
komst zal erop gericht m oeten zijn om in de pas te blijven met 
de veranderende eisen, die gesteld worden aan de menselijke deel
nemers aan geavanceerde systemen.



T E W A T E R LA T IN G  STO R TV A A R TU IG  „ C E T U S ”

Op 27 februari 1968 werd bij Van 
der Giessen-de Noord N.V. te Krimpen
a.d. IJssel met goed gevolg te water ge
laten het stortvaartuig Cetus, in aan
bouw voor de Combinatie Havenmond 
Hoek van Holland te Rotterdam.

In deze combinatie participeren de 
Kon. Mij. tot het uitvoeren van Openbare 
Werken „Adriaan Volker” N.V., Bagger- 
maatschappij Bos en Kalis en N.V. Van 
Hattum  en Blankevoort.

H et vaartuig Cetus is identiek aan de 
Taurus, die eveneens bij Van der Giessen- 
de Noord N.V. wordt gebouwd en zijn 
voltooiing reeds nabij is. H et type is 
ontworpen door het Bureau voor Scheeps
bouw P. H. de Groot N.V. te Bloemen- 
daal voor de bouw van de havendammen 
te Hoek van Holland.

Mevrouw W. J. M. Glerum-Mol, echt
genote van de heer ir. A. Glerum, hoofd
ingenieur van Rijkswaterstaat, verrichtte 
de doopplechtigheid. Zij ontving als aan
denken uit handen van de directie van 
de werf een gouden polshorloge.

Namens de R aad van Bestuur van de 
Combinatie voerde de heer A. de Neef 
(directeur van „Adriaan Volker”) het 
woord, voor de werf de heer P. J. van der 
Giessen.

De hoofdafmetingen van het schip zijn: 
lengte over alles ca. 77 m, lengte tussen 
de loodlijnen 73,25 m, breedte op span
ten 20,20 m, holte in de zijde 5,35 m, 
diepgang bij 1800 ton lading en 170 ton 
aan voorraden 3,85 m en brandstof- 
capaciteit totaal 113 ton.

De steenstorter Cetus wordt gebouwd 
onder toezicht van Bureau Veritas voor 
de klasse:
>{< I 3 /3  D (service côtier) 1.1.

De voortstuwing geschiedt door 4 
stuks Lister Blackstone dieselmotoren 
van 1000 pk elk, die een draaistroom- 
generator van 650 kW aandrijven, en 2 
aan elk uiteinde van het schip aange
brachte Voith-Schneider propellers, elk 
geschikt voor een vermogen van 1200 
pk.

N a uitgebreide proefnemingen in de 
bassins van het Nederlandsch Scheeps
bouwkundig Proefstation te Wageningen, 
is de vorm van het vaartuig vastgesteld, 
waarbij men ook tot de conclusie kwam, 
dat toepassing van aandrijving door 
Voith-Schneider propellers het lossen van 
het schip dwarsvarend mogelijk maakt. 
De vaarsnelheid zal bij normaal varen in 
geladen toestand 10 % knoop bedragen en 
dwarsvarend 2 knoop.

Men kan voor het bereiken van een 
regelmatige bestorting kiezen uit de vol
gende 2 methoden:

a. dwars over het te bestorten bodem- 
gedeelte varen (al dan niet autom a
tisch bestuurd) en de lading d.m.v. 
schuifschotten op regelmatige wijze 
lossen.

b. over het te bestorten bodemgedeelte 
het schip d.m.v. uitgebrachte ankers 
door lieren verhalen tijdens de los
sing als onder a.

Het vaartuig is onder het hoofddek 
langsscheeps verdeeld in 8 waterdichte 
compartimenten.

Aan de indeling van deze com partimen
ten, en de droge tanks etc., is in verband 
met het risico in bedrijf bij de dammen 
grote aandacht besteed, en de vlakbepla- 
ting is sterker dan norm aal uitgevoerd.

Uiteraard zal het schip met uitrusting en 
veiligheidsmiddelen in alle opzichten aan 
de eisen van de Nederlandse Scheepvaart
inspectie voldoen.

Het ligt in de bedoeling de Cetus in 
april a.s. op te leveren.



Ü
LU

5
LU
Ü
\ -
cC
<
<
>
CL
LU
LU

Iu
<s>

o .

O

Z
Xu
LU
h

z
<
>

üz
ü

z
LU
Ë
LU
>

LU
(/>
üz
<
_ i
ot  
LU
Q
U I

Z

O
O

X3

X3
C
d
43
eo
d
CD
ÖDft
O
d

o
N
03

T3

d<D

VO
ON

NO
ON

Z
W
2
«
p
Hco
P4
<
<

NO
C\

O
O.

toft
d

‘dou
O
d0)
S
cd

T3

s
<
dotn

. s
1>
XJ

03
XJ

• oo-

3  LU 
o CQ
*  z
B  Lu
ca U

■c UJ 
5  Q
8
8  « -
ca p o

8 Qü 
E LU03 A
top ( L  
cd

a  z

&  <  
<D n J
tofl ^  
cC ^

c CQ

djd
13
rd
4)

XJ

d  
0)
60 
4)
O
d
4)
bO
-M CO 
03 vo 

»d C>
U ^  
d  .'-j 
d  u  ■

- s  g -03 CC
5  O* ro
o  *ö
O x ,  

w  t :
03 Odl ft 

a  ■td cc

0-4-»
toü.s’u
03T3
cc
£?
4)
>
d
4)

XJ
4)

4)
d
03

1
toO

_d 8  2
X3 ^  o  ^

o  cd g  T" u  ^  
_o> -O w

S  a> S

I Ct\O |^< S  cn O 
—■< S" c o  co O  HrnCN1̂ ^  
t  LO m  H  ^  
on vn d i
CS VN <N 
CS

S g60 Ë
O  4)d 1/3d  4) 
D pj> Ö
d  . 2
4) cjo
co d

B e u

u  o 2

• 3 ^ 2

§ • 8  *  4) CO

4) 4)
* d  XJ
15 £2  d  o’S CC o 
£ « >

00
c s
vo  x i ^  c TO  T i  TT -  
CO t-H O  r-H
^ 'dvo 'ino
On NO 'S ’ *-i

CO ^}- VN c s
r ^ v N  ^
c s '
ON O  N£?
00 CS p
NO CS vd
CS VN CO
CO ■x

CS r-< 
CS wn 
o n  c o  

r -  
c s  vq 
r -i  on
OO ON
CS
*K P

: !§  o  »-<00 «,
. _ca ^

•"§  s■ S.s
: £  S o o

2 «
g

: >  a
• *JT 4)

co 2• r  c  x j

=3 “ S-*—i <4> cd
d  x )  03 
4) C
>  3 ^

e!
U
eo 

_c
'S 

o  S  ° e 
2 P £  2  

. 5  o  hhh 4> 2
S ? ^  o, 

m

u  
t :  o

c  
a  “  
o  u

T3 
ö  2<U B
M E c

'C  u53 -o
■ 2 '3  
o g  
> J

! I r o  ON C S  c c  o O
1  L l o  NO^ CS_

CO ^-1 '5 t co r - 0  * rT  o o " VN
N O  »-H h  OO o CO
C S  x f NO O  O r -
^  vo Ö  NO  VN r d
NO CO O  O  T -i CS
C S c o  y - i s -

*K Ji 5 R S *+-5

r »«oo

0C 
u i  
>  

0

z
u i

h ”
c o
<

Z
u i

Z
u i

<
CQ

J>- cn 
^  00 NO o-T 
VN NO 
CS co  
OO CO 
VN CN

V» ^

00 OO 00 
co  oo cs^ 
VN NcT CO 
ND r~" co 
On On CS 
r d  VN 
CS 1

NO-X
O

o  o
C^CS

o
VN 1

o  ^ co O
l>  NO o o
NO CO co CS
xt" rd CO VN

H-» r H-»
VN

_, dd  43 4) ü/) 
cn d  O cö
A  tU.J d  C

X  ^  u  o
^  w o  toO 
>  top 03 dÓ L_ J_m 5 'X OS uflh

CQ CU Du 4-1
“ S O <

5  
B
o  o  S  
u  Q <2

da>
4)

§
ÖJD

4)X)
§
<

ÖX3d
*5)
top
03

Jp_ 45toJ3 cB §03 U.

'S sft « O Ö

w
w
pel
(Stzi

O
zoH-»
W
Q

§
O
S ’

fcO 1 1 L 1 1 l i . 1 1 1 1
d o  o o o ö " O O  O  1 o

• r;  r - o  o o o o o o  o  I o
o  £ o  o o VN CS oo r - VN
Ui ON ÖflrH 
03

NO cs’ ö CO oo X*
VN CS ON VN vo CS T-i c s

PQ T”'
* s s H-, p p H-,

v—H VN CO VN r - VN 0 \ S"
VN co VN v q T—t CS o co

CO ON O VN s - ' r-T o " o \
ON co CO co t—i VN NO c s  s - ON
VN CS CS r—t vq O NO VN
r-H ö 1-H cs’ co co NO ON
VN ï - i co r-H y—{

T“H
p P P P P P

Z. ON CS r -  o oo I O  VN
O  CO S ;  1̂ c q  CŜ c q T f »-H
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O PD RA CH T VO O R DE BOUW  V A N  EEN E N K E LS C H R O E F  M O T O R V R A C H T SC H 1P

De N.V. tot voortzetting van de Ko
ninklijke Hollandsche Lloyd te Amster
dam heeft aan de Machinefabriek & 
Scheepswerf v. P. Smit Jr. N.V. te Rot
terdam de bouw opgedragen van een en- 
kelschroef motorvrachtschip. De opleve
ring zal geschieden in januari 1969.

De voornaamste gegevens van het 
schip zijn: lengte over alles 147,50 m, 
lengte tussen de loodlijnen 133,80 m, 
breedte over de spanten 18,50 m, holte 
tot bovendek 10,60 m, zomerdiepgang 
7,50 m, draagvermogen ca. 9200 ton a 
1000 kg en totale ruiminhoud ca.
490.000 cub. voet.

Het schip zal worden gebouwd volgens 
de hoogste klasse van American Bureau 
of Shipping en zal voldoen aan de voor
schriften van de Nederlandse Scheep
vaartinspectie en de Havenarbeidsinspec
tie.

De snelheid van het schip in beladen 
toestand zal 15 knoop per uur bedragen.

Het schip wordt voorzien van 4 laad
ruimen, waarvan zich 3 vóór en 1 achter 
de machinekamer bevinden; het laadruim 
vóór de machinekamer is voorzien van 
2 tussendekken, de overige laadruimen 
van 1 tussendek. In het onderruim van 
laadruim 4 worden 4 dieptanks inge
bouwd met een totale capaciteit van ca. 
6 m3.

Tevens wordt achter ruim 4 nog een 
klein ruim geconstrueerd voor het ver
voer van speciale lading. Alle laadruimen 
worden geventileerd door middel van af- 
voerfans, bedienbaar vanuit het stuur
huis.

De laadruimten en bergplaatsen zullen 
tegen brand worden beschermd door een 
C 0 2-brandblus- en rookmeldinstallatie, 
terwijl de motorkamer op de C 0 2-bat
terij zal worden aangesloten door middel 
van het Total Flooding systeem.

Het schip wordt van een uitgebreid laad- 
gerei voorzien, t.w. 8 laadbomen van 3 /6  
ton, 4 laadbomen van 3 /6 /2 0  ton, als
mede een 5-tons dekkraan.

Met uitzondering van laadhoofd 5 wor
den alle laadhoofden op het bovendek

voorzien van snel manoeuvreerbare sta
len luiken, het onder- en boventussendek 
3 wordt uitgevoerd met hydraulische, 
scharnierende stalen luiken, terwijl alle 
overige laadhoofden worden uitgerust 
met stalen pontonluiken. In  de tussen
dekken zullen de luikafsluitingen „flush” 
worden uitgevoerd, met het oog op ver
voer van gepallettiseerde lading. Voor het 
eventuele vervoer van een beperkt aantal 
containers zijn de laadhoofden extra 
groot uitgevoerd.

De ankerlier, de meerlieren, de verhaal- 
lier en de laad- en hangerlieren worden 
elektrisch gedreven, evenals de dekkraan.

Het stuurgerei bestaat u it een elek
trisch-hydraulische stuurmachine met 2 
pompaggregaten, welke elektrisch vanaf 
de brug bediend worden.

Het schip wordt verder uitgerust met 
de modernste navigatiemiddelen, zoals gi- 
rokompas met automatische piloot, ra 
dar, echolood, radio-richtingzoeker, sal- 
loginstallatie (vanuit het stuurhuis be
dienbaar) en een radio zend- en ontvang- 
installatie.

De gehele bemanning is in de midscheep 
ondergebracht en wel in éénpersoonshut
ten, af gezien van enkele lichtmatrozen en 
machinekamerjongens,

Zowel voor de officieren als voor de

bemanning zijn ruime gecombineerde eet- 
zitsalons aangebracht. Alle ruimten voor 
de bemanning zullen volledig „aircondi
tioned” worden.

H et schip wordt voorzien van ruime 
proviand koel- en vrieskamers en een 
wasserij-installatie.

De voortstuwing zal geschieden door 
een 5-cilinder Schelde-Sulzer enkelwerken- 
de 2-takt direct omkeerbare scheepsdiesel- 
m otor van het kruishoofdtype, type 
5RD68, met drukvulling met directe over
brenging op de schroefas. De hoofdmotor 
is bedienbaar vanaf de brug. Deze m otor 
zal een vermogen ontwikkelen van 5500 
apk (metrisch) bij 135 om w /m in en zal 
gedreven kunnen worden m et zware olie 
met een max. viscositeit van 1500 sec. 
Redwood I bij 100 gr. F. als brandstof.

V ier hulpmotoren zullen worden geïn
stalleerd van het fabrikaat Krom hout 
—  type 12-TVD-120, elk 320 h.p. bij 
1800 om w /m in. Elke hulpm otor drijft via 
een flexibele koppeling een 240 KVA- 
450 V-60 per. Heemaf generator aan.

V oor het thermisch vloeistofsysteem 
zullen twee ketels geïnstalleerd worden 
van het fabrikaat Geka, t.w.: 1 oliege- 
stookte ketel, capaciteit 700.000 k ca l/h  
en 1 uitlaatgasssenketel, capaciteit
660.000 kcal/h .

Vakantie-leergang voor Warmtetechniek 
1967

Het Centraal Technisch Instituut TNO 
heeft in een uitstekend verzorgd boekje 
van 70 pagina’s de voordrachten gebun
deld van de Vakantie Leergang voor 
Warmtetechniek, die op 12 en 13 sep
tember 1967 gehouden zijn.

De voordrachten waren:
a. De voornaamste activiteiten van de af

deling Warmtetechniek van het Cen
traal Technisch Instituut TNO. (ir. A. 
Adam, dr. J. G. A. de Graaf).

b. Enige metingen aan olie- en gasvlam

men in een watergekoelde vuur
haard (ir. J. Claus)

c. Het beoordelen en het verminderen 
van roethinder. (O. E. Lüning).

d. Ervaringen bij het stoken van olie 
met lage luchtovermaat, (ir. N. A. J. 
van Riessen)

e. Elektrische ruimteverwarming. (L. J. 
J. Boer).

f. Theorie, Uitvoering en Toepassing van 
het beukenmodel. (ir. A. 1. Bovy).

De prijs bedraagt ƒ 12,—  per exem
plaar en is aan te vragen bij het corres- 
pondentie-adres van het Centraal Tech
nisch Instituut TNO Postbus 260 te Delft.

Staatsbladen aangaande Schepenbesluit 
1965 en Vergoedingsbesluit Stoom- en 
Damptoestellen

H et Besluit van 23 februari 1968, hou
dende wijziging van het Scheepsbesluit 
1965, is vervat in Staatsblad no. 91 van 
14 m aart 1968, pag. 183-206. Als bij
voegsel heeft dit Staatsblad een kaart, 
waarop de diverse vaargebieden met jaar
getijden zijn aangegeven.

H et Besluit van 28 februari 1968 tot 
wijziging van het Vergoedingsbesluit 
Stoom- en Damptoestellen is verschenen 
in Staatsblad no. 100 van 1968.



N E D ER LA N D SE  V E R E N IG IN G  VAN  TECHNICI OP SCHEEPVAARTGEBIED
V O O R L O P I G  P R O G R A M M A  V O O R  L E Z I N G E N ,  E X C U R S I E S  E N Z .

25 april 1968
te Rotterdam

26 april 1968
te Amsterdam

24 april 1968
te Groningen

14 mei 1968

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

Lezing over DAF-Motoren.

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

16 mei 1968
te Rotterdam

17 mei 1968
te Amsterdam

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

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

Nederlandse Vereniging van 
Technici op Scheepvaartgebied
AFDELING „R O TTE R D A M ”

Notulen van de vergadering van de afdeling 
,,Rotterdam” op donderdag 14 maart 1968, 
des avonds 20.00 uur, in de clubzaal, 3e 
verdieping van het Groothandelsgebouw te 
Rotterdam.

Aanwezig volgens de presentielijst: 3 spre
kers, 7 bestuursleden, 3 begunstigers, 82 
gewone leden, 3 junior-leden en 33 intro
ducés.

AGENDA
1. Opening.

2. Notulen van de vergaderingen d.d. 1 
en 22 februari 1968 (zie „Schip en 
W erf” no. 4 en 5).

3. Begrotingen 1968/1969.

4. Films en lezing over „Instrumentatie 
van moderne sleepzuigers”, door een lid 
van I.H.C. Holland.

5. Rondvraag.

6. Sluiting.

Voorzitter: de heer J. G. F. Warris.

1. Om 20.10 uur opent de voorzitter de 
vergadering met een woord van welkom, 
speciaal aan de heren Hadjidakis, Priester 
en Brouwer van I.H.C. Holland, die 
samen de films zouden vertonen en de 
lezing houden.

2. Omtrent de gepubliceerde notulen van 
de vergaderingen d.d. 1 en 22 februari 
1968 blijkt geen der aanwezigen opmer
kingen te hebben en worden deze gearres
teerd.

3. De gepubliceerde aanvullende begroting 
1968 en de nieuwe begroting voor 1969 
blijken zowel schriftelijk op het secre
tariaat als bij de aanwezigen geen vragen 

■ naar voren te hebben gebracht en wor
den door de voorzitter aangenomen ver
klaard.

3a. Het niet in de agenda opgenomen over
lijden van ons lid de heer L. B. van der 
Straaten vraagt de voorzitter op de ge
bruikelijke wijze te willen gedenken.

L. B. van der Straaten, overleden te 
Assen in de leeftijd van 34 jaar, In 
dustrieel vertegenwoordiger Caltex P e
troleum M aatschappij (Nederland) N.V. 
te ’s-Gravenhage.

4. H ierna vraagt de voorzitter aandacht 
voor de film, welke zeer duidelijk het 
werken m et en het leven op een moderne 
sleepzuiger demonstreert. In de daarop
volgende lezing wordt door ir. Hadjida
kis met behulp van vele dia’s ingegaan 
op doel en werking van de in de voor
gaande film vertoonde instrumenten. 
Hierbij is onderscheid te maken tussen 
die, welker aanwijzing een direct ingrij
pen van het bedienend personeel nodig 
maken en die welke later een overzicht 
geven van de resultaten. Eén hiervan gaf 
tijdens het stellen der vragen aanleiding 
tot discussie tussen de heren ’t Hooft, 
Visser en ir. Hadjidakis en wel de Pro- 
duktiemeter. H ier werd over de vraag van 
al- of niet accepteren als „het produkt” 
aangevend, door Rijkswaterstaat, scherp 
gediscussieerd. Verder wordt de discussie 
verlevendigd door prof. ir. J. H. Kriete- 
meijer en de heren Dammers en M atteu, 
die ieder een bevredigend antwoord van 
de spreker krijgen.
De voorzitter dankt de heren van I.H.C. 
Holland voor hun bijdrage, waardoor bij 
de aanwezigen in één klap de mythe van 
de „geboren baggerbaas” is weggevaagd. 
Hiervoor inplaats moet nu aan goed 
geschoolde kraohten worden gedacht en 
uit de diverse toelichtingen van ir. Had- 
jidakis is gebleken dat de I.H.C. Hol
land in  deze richting reeds activiteiten 
ontplooit.

5. Bij de rondvraag blijkt geen der aan
wezigen het woord te  verlangen.

6. Om 23.15 uur sluit de voorzitter de 
vergadering met dankzegging voor de 
grote opkomst.

AFDELING „ G R O N I N G E N ”

Notulen van de afdelingsvergadering op 
woensdag 13 maart 1968 in één der zalen 
van Café Rest. R iche te Groningen.

Aanwezig 29 leden en introducés. Van 
het bestuur is de heer F. Smit afwezig.
Voorzitter de heer W. Vuursteen.

De voorzitter opent de vergadering te 
8.15 uur met een w oord van welkom tot 
de heren Priester eri Brouwer van T.H.C. 
die deze avond zullen spréken. Voorts ver
welkomt hij de heren Sellmeijer en G. 
Smith als leden van het hoofdbestuur en 
spreekt de hoop uit dat het hoofdbestuur 
zich op volgende vergaderingen steeds zo 
goed zal laten vertegenwoordigen.

N a het voorlezen van de notulen der vorige 
vergadering merkt de heer G. Smith op dat 
hij ten tijde van de vorige vergadering geen 
lid meer was van het afdelingsbestuur, zo
dat de desbetreffende mededeling in  de no
tulen onjuist is. De voorzitter verzoekt de 
secretaris hiervan nota te nemen.

H ierna krijgt de heer Priester he t woord. 
N a een korte inleiding en een film over 
de I.H.C. activiteiten in he t algemeen, wordt 
de film „Dredging by dial” vertoond, die 
een duidelijk beeld geeft van  het werken 
met een moderne sleephopperzuiger. D aar
na bespreekt de heer Priester de verschil
lende instrumenten die tezamen de auto
matische baggerbaas vormen en waarmee 
de intuïtie van de baggerbaas een weten
schappelijke fundering heeft gekregen. Een 
serie dia’s verduidelijkt het besprokene. Na 
de pauze wordt nog een film getoond van 
het werk in het laboratorium  van het 
M ineraal Technologisch Instituut. De hier
na door de heren Sellmeijer, Boer, G. K. 
Visscher, G. Smith, W. Vuursteen, Aning, 
Boerma, D. Barkmeijer, Lussenburg, 
Brandsma en Petersen gestelde vragen wor
den beantwoord door de heren Priester en 
B rouw er..

De voorzitter dankt beide sprekers voor 
het gebodene.

Bij de rondvraag uitte de heer D. Bark
meijer de wens in het volgend seizoen een 
lezing te laten houden over scheepsb.ouw- 
staal en de hierbij te verwachten ontwikke
ling. De heer Sellmeijer stelt voor dit in 
de vorm van een discussieavond te doen.

Voorts verzoekt de heer Sellmeijer in de 
toekomst meer aandacht aan de uitvoering 
van de convocaties te besteden. De uit
voering hiervan is niet m eer in overeen
stemming met de standing van de vereni
ging. De secretaris zegt toe hieraan de nodige 
aandacht te zullen besteden.

N a een mededeling over de volgende ver
gadering wordt de vergadering te 11.10 uur 
gesloten.



N IEU W SBERICH TEN
PERSONALIA

P. Visser f
Op 2 april 1968 overleed te Sliedrecht in 

de leeftijd van 85 jaar de heer P. Visser, 
oud-directeur N.V. Sliedrechtsche Machine
fabriek te Sliedrecht.

De heer Visser was lid van de Nederlandse 
Vereniging van Technici op Scheepvaart
gebied.

S. S. Ulrich t
Op 7 april 1968 overleed te Rotterdam 

in de leeftijd van 67 jaar de heer S. S. 
Ulrich, oud-superintendent Esso-Nederland 
N.V.

De heer Ulrich was lid van de Nederlandse 
Vereniging van Technici op Scheepvaart
gebied.

Machinefabriek en Scheepswerf van P. Smit 
Jr. N.V., Rotterdam

Met ingang van 1 april 1968 is benoemd 
tot Hoofd van de afdeling Scheepsbouw 
de heer ir. J. van Herk en in dienst getreden 
de heer C. van Egmond als Chef Teken
kamer Scheepsbouw.

Scheepsbouwkundig gezelschap „William 
Froude”, Delft

Het bestuur van het Scheepsbouwkundig 
Gezelschap „William Froude” organiseert 
op donderdag 25 april a.s. een lezing door 
de heer ir. A. J. H. Haak, buitengewoon 
lector aan de sectie Interieur van de af- 

• deling der Bouwkunde van de T. H. te 
Delft, met als titel: Inrichting van schepen.

De lezing wordt gehouden in het Gebouw 
voor W & S, Mekelweg 2, Delft.

Aanvang: 20.00 uur. Introductie toege
staan.

Symposium koper-nikkel-legeringen

Op woensdag 8 mei 1968 wordt door de 
Kring Metalen van de Bond voor Materialen
kennis in samenwerking met het Nederlands 
Koperinstituut en met medewerking van In
ternational Nickel Ltd. te Londen een Sym
posium georganiseerd over koper-nikkel- 
legeringen.

Door erkende deskundigen zullen voor
drachten worden gehouden over de voor
naamste aanwendingen, lassen, nieuwe ont
wikkelingen, gebruikservaringen en het 
gieten van de legeringen.

De plaats van samenkomst is Kasteel 
Bouvigne, Bouvignelaan 5, Breda.

Nadere inlichtingen verstrekt het bureau 
van de Bond voor Materialenkennis, Stad- 
houderslaan 28, ’s-Gravenhage, tel. 070- 
39 49 30.

Lastu —  Lezingen op autogeen gebied

Op 10 mei a.s. zullen in het kader van 
LASTU begin 10.30 uur, in de vergaderzaal 
van de Bernhardhal enige lezingen op auto
geen gebied worden gehouden.

De inleider is de heer J. W. Bouwmeester, 
directeur Nederlands Instituut voor Auto
gene Metaalbewerking AVAL. De discus
sieleider is de heer ir. G. E. Tummers.

De volgende onderwerpen zullen worden 
behandeld: Technische aspecten en prakti
sche toepassingen van spuit- en poederlas- 
sen m et hardmetalen, door de heren J. J. 
van den Bergh en G. Wortel en daarna 
volgt het snijden van beton m et zuurstof, 
door de heer E. E. M. Offerman.

Cursus „Baggerwerken in kustwateren en 
Zeearmen”

De Stichting Postdoctoraal Onderwijs in 
de Civiele Techniek i.o. te D elft heeft in 
een Prospectus de bovenstaande cursus be
schreven, welke van  27-31 mei 1968 in de 
gebouwen van de Technische Hogeschool te 
Delft zal worden gehouden.

Aanmelding kan geschieden vóór 26 april 
a.s. bij het secretariaat van de Stichting 
Postdoctoraal Onderwijs in de Civiele Tech
niek, Oostplantsoen 25, Delft. Telefoon: 
01730-3 32 22, toestel 5468.

Instituut voor Scheepvaart en Luchtvaart, 
Rotterdam

In maart 1968 bedroeg het aantal bezoe
kers aan het museum 2735 en aan de bi
bliotheek 358. Voorts werden er 920 boe
ken uitgeleend en 269 inlichtingen verstrekt.

Naamswijziging N .V . Nederlandsche Pacific 
Tankvaart Maatschappij

Op 29 maart 1968 werd de notariële akte 
gepasseerd, waarbij de naam van boven
staande N.V. gewijzigd werd in Chevron 
Tankers (Nederland) N.V.

De naamswijziging brengt generlei veran
dering in de aansprakelijkheden en /of con
tractuele verplichtingen die de Maatschappij 
onder haar voormalige naam  heeft aan
vaard.

N.V. Motorenbedrijf Kerkhove-Zatravo N.V.
M et ingang van 1 april 1968 is boven

staande vennootschap verplaatst naar 
Kreekweg 10, Zwijndrecht, postbus 86, tele
foon: 01850-26 6 33.

Europort ’68 van 12 t/m  16 november 1968 
te Amsterdam
Aquatech ’68 van 17 t/m  21 september 
te Rotterdam

Tijdens een persconferentie op 28 maart 
1968, waartoe de organisatoren een uit
nodiging hadden doen uitgaan, werden di
verse bijzonderheden bekendgemaakt. In de 
eerste plaats werd gezegd, dat uit een en
quête onder de standhouders van Euro
port ’67 gebleken was dat allen zeer te
vreden waren over de resultaten. Verder 
bleek, dat de door sommige outsiders ge- 
uitte suggestie om van de Europort een 
twee-jaarlijkse tentoonstelling te maken, 
sterk werd afgeraden.

Er werd bekend gemaakt, dat de groei 
van Europort wederom een uitbreiding van 
expositie-ruimte nodig maakte en temeer 
daar met de organisatoren van de visserij- 
tentoonstelling „Visto” nu een akkoord is 
gesloten om „Visto” en Europort op te 
nemen. Daar ook de Internationale Bagger
industrie om meer ruimte heeft verzocht, 
teneinde een speciale afdeling te vormen, 
zullen voor de aanstaande Europort ’68 
alle hallen van het RAI-complex worden 
bezet, waardoor de totale oppervlakte on
geveer 33.000 m2 wordt.

De oprichting werd aangekondigd van 
een „Stichting Economische/Technische 
Congressen”, welke in het vervolg, onaf
hankelijk van de organisatoren van de 
Europort/Nedex-tentoonstellingen, de Con
gressen zal behandelen.

Hoewel over de te houden congressen nog 
geen details konden worden verstrekt, kon 
al wel gezegd worden dat waarschijnlijk 
de volgende onderwerpen aan de orde zou
den komen, t.w.: Mammoettankers, Hover
craft, Baggeren en Visserij.
In de „Ahoy Hallen” te Rotterdam zal 
van 17 tot 21 september 1968 een nieuwe 
technische tentoonstelling door de Europort 
organisatie worden gehouden, welke 
„Aquatech ’68” zal heten en waar alle 
apparatuur, welke betrekking heeft op be
handeling, opslag, transport en gebruik van 
water zal worden getoond.

Stork gaat het eeuwfeest vieren
D e Koninklijke M achinefabriek Stork 

N.V. Hengelo gaat haar eeuwfeest vieren, 
dat zijn hoogtepunt zal bereiken in  sep
tember. Vrijdag 6 september 1968 zal er, 
volgens de Stork fabrieksbode, niet worden 
gewerkt. H et gehele personeel is dan vrij. 
Die ochtend wordt een herdenkingsbijeen
komst gehouden en zal een blijvende herin
nering worden uitgereikt. Tot de feestelijk
heden zullen voorts behoren een internatio
nale fototentoonstelling, de aanbieding van 
een metaalplastiek aan het gemeentebestuur, 
openstelling van de fabrieken voor het pu
bliek en een groot vuurwerk. Op 5 sep
tem ber wordt in de Technische Hogeschool 
Twente een bijeenkomst gehouden waar 
het resultaat bekend zal worden gemaakt 
van een technisoh-wetenschappelijke studie 
over de ontwikkeling van de energieopwek
king op langere termijn gezien. Deze studie 
wordt verricht door een onafhankelijk Ame
rikaans instituut met medewerking o.a. 
van Europese wetenschappelijke instanties 
en enkele Nederlandse hoogleraren.

Technische Hogeschool Delft
Geslaagd voor het doctoraal examen voor 
natuurkundig ingenieur

G. W. Dieperink, Rotterdam; M. W. J. 
W. Dijkman, Delft; J. J. Ettema, Pijnacker; 
R. C. von Geldern, Delft; P. D. A. Huisman, 
Delft; M. C. Koning, Delft; A. van Melle, 
Delft; C. den Ouden, Alphen aan de Rijn;
S. Pietersz, Delft; A. J. A. M. Raaijmakers, 
Schiedam; H. Visser, Rotterdam; W. Wol- 
thers, Delft.

Geslaagd voor het doctoraal examen voor 
scheepsbouwkundig ingenieur

P. J. Hoogenberk, Alphen aan de Rijn; 
P. Struijs, Leiden.

Nieuwe opdrachten
Esso Standard S.A.F. heeft op 5 april 

bij Chantiers d’Atlantique een opdracht ge
plaatst voor de bouw van een tanker van
250.000 dwt die eind 1971 moet worden op
geleverd. Dezelfde werf bouwt reeds twee 
tankers van 191.500 dwt waarvan de eerste 
nog dit jaar bij de Engelse en de tweede 
in 1969 bij de Franse Esso-maatschappij 
in de vaart komen.

De te plaatsen order brengt het aantal 
tankers dat het concern in W est-Europa in



aanbouw of bestelling heeft op 19. Behalve 
de drie tankers in Frankrijk worden er vijf 
gebouwd in West-Duitsland, vier in Enge
land, drie in Nederland, twee in Denemarken 
en twee in Italië. Veertien van deze tankers 
vallen in de klasse van 250.000 dwt (waar
onder de drie die Verolme zal bouwen), de 
overige variëren van 130.000 to t 190.000 
dwt. De voornaamste gegevens van de tan
kers in de 250.000 dwt-klasse zijn:

Lengte ±  380 m; breedte = t 57 m; diep
gang 65' 5"; vermogen 32.000 pk; snelheid 
15.6 mijl.

Tewaterlatingen

Op 14 maart 1968 is met goed gevolg 
te water gelaten het motorschip A nne Lea, 
bouwnummer 496 van Bodewes’ Scheeps
werven N.V. te Martenshoek, bestemd 
voor I /S  Lea 2 te Kopenhagen.

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

In dit schip wordt geïnstalleerd een 4- 
takt, enkelwerkende M AK-motor van het 
type 6 Mu 451 AK met een vermogen van 
1000 pk bij 340 om w/m in.

Het motorschip Anne Lea  wordt gebouwd 
onder toezicht van Bureau Veritas voor de 
klasse*

I 3 /3  L 1.1. Glacé III A. & C.P.

Op 21 maart 1968 is m et goed gevolg 
te water gelaten het motorschip Gudrun 
Kansas, bouwnummer 494 van Bodewes’ 
Scheepswerven N.V. te Martenshoek, be
stemd voor 1/ S Kansas te Kopenhagen.

Hoofdafmetingen zijn: lengte 56 m, 
breedte 10,20 m, holte 3 ,87/6 ,10 m.

In  dit schip wordt geïnstalleerd een 4- 
takt, enkelwerkende M AK-motor van het 
type 6 M u 451 A m et een vermogen van 
750 pk bij 350 omw/min.

Het motorschip Gudrun Kansas wordt 
gebouwd onder toezicht van Bureau Veritas 
voor de klasse:

>ï< I 3 /3  L 1.1. „Glacé I I I” A. & C.P.

Op 23 maart 1968 is met goed gevolg te 
water gelaten de cutterzuiger Tramontane, 
bouwnummer 301 van Scheepswerf en 
Machinefabriek „Holland” v /h  M. Caljé 
N.V. te Hardinxveld-Giessendam in aan
bouw voor rekening van de Belgisch/Franse 
Combinatie van Aannemingsmaatschappijen: 
Alg. Baggermij., S. G. D. te Antwerpen, 
Soc. Anonyme Dragages Decloedt & Fils 
te Brussel en de Soc. Nat. de Travaux 
Publics te Parijs.

Hoofdafmetingen zijn: lengte 65 m, 
breedte 15 m, holte 4,75 m.

Bovengenoemde cutterzuiger behoort tot de 
grootste in aanbouw zijnde zuigers in Euro
pa wat betreft het geïnstalleerde vermogen.

In dit schip worden geïnstalleerd 6 
M.W.M.-motoren, 4-takt, enkelwerkend, 
van het type TbRHS 345 A  elk met een 
vermogen van 2200 pk bij 500 om w /m in 
voor de aandrijving van de zandpompen en 
diverse generatoren.
De cutterzuiger Tramontane wordt gebouwd 
onder toezicht van Bureau Veritas voor de 
klasse:

I  3 /3  D (service de port) 1.1. A. &
C.P.

5 April jl. werd op de Nieuwbouwwerf 
van A. Vuyk & Zonen’s Scheepswerven N.V. 
te Capelle a.d. IJssel de derde in een serie 
van 3 hydraulische patent onderlossers, in op
dracht voor Engelse rekening te water ge
laten.

Deze serie werd opgedragen door John 
Howard & Co. (Northern) Ltd te Londen.

D e eerste twee onderlossers werden naar 
Engeland overgesleept.

Deze hydraulische patent onderlossers 
zijn de grootste die de werf tot op heden 
heeft gebouwd. Ze hebben een ruiminhoud 
van 750 m 8 en de afmetingen zijn: 50,75 X 
10,70 X 4,15 meter.

Ze zullen w orden ingezet in de Ierse Zee 
voor het vervoer en het storten van grote 
breukstenen ten behoeve van uitbreiding 
van Havenwerken.

N a  de tewaterlating werden op de werf de 
kielen gelegd voor 2 patent onderlossers 
voor de Deltacom binatie v.o.f. te  Helle- 
voetsluis, welke combinatie vorig jaar even
eens twee van deze onderlossers heeft laten 
bouwen, welke thans werken bij de afvoer 
van de bouw put in  het Haringvliet.

Tot op heden werden door Vuyk & Zn. 
bouwopdrachten geboekt voor in totaal 40 
van deze gepatenteerde hydraulische onder
lossers.

Bij de Scheepswerf Bijlsma te Wartena 
werd met goed gevolg het .motorbeunschip 
Nieuw-Hoorn  te water gelaten, welk schip 
in opdracht werd gebouwd voor Zandex- 
ploitatie en T ransport Mij Ooms N.V. te 
Avenhorn en  ontworpen is door Scheep
vaartkantoor „Intershipping” te Waddinx- 
veen, die in samenwerking met de N.V. 
Ooms, het toezicht op de bouw uitoefende.

H et laadvermogen bedraagt 935 ton, ter
wijl de afmetingen als volgt zijn: 67 X 
8,20 X 2,70 m eter.

Als ihoofdmotor is een 480 pk Bolnes 
dieselmotor geplaatst, welke tevens via een 
krukasverlengstuk en Kuypers hydraulische 
overbelastingsfrictie de 35 cm zandpomp 
aandrijft.

H et schip is uitgerust met zware Dijksman 
oliebadlieren, aparte zuigbuislier en pool- 
ankers.

Voor het lenzen van het met het zand 
meekomende water, wordt gebruik gemaakt 
van twee 100-tons K  & R centrigugaalpom- 
pen en een 4" dubbelwer kende Dijksman 
membraanpomp.

Als bijzonderheid dient vermeld te worden 
dat het schip voorzien is van slechts één 
roer van he t „Stabilo” type met hydraulische 
stuurmachine.

Op voor- en achterschip zijn royale, ver
warmde, m oderne woningen aangebracht, 
welke voorzien zijn van warm en koud 
stromend water.

T er voorkom ing van het extra „inbreken” 
met een bakkenzuiger, is het schip uitge
rust m et één doorlopende beun.

H et schip voldoet aan de eisen ter ver
krijging van het Rijncertificaat en is voor
zien van alle m oderne navigatiemiddelen, 
zoals kompas, echolood e.d.

V an één der hellingen van de N.V. 
Scheepsbouwwerf en Lasbedrijf v /h  J. C. 
Slob te Sliedrecht, heeft de tewaterlating 
plaats gevonden van de elevatorklepbak 
v.N. 51. D it vaartuig is gebouwd in op

dracht van de N.V. Baggermaatschappij 
Van Noordenne te Sliedrecht.

De tewaterlating geschiedde door de 
kleinzoon van de heer Van N oordenne Sr., 
Bart van Noordenne.

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

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

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

De klepkettingen lopen door kokers in  de 
luchtkasten waardoor een glad laadruim 
wordt verkregen.

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

Op de vrijgekomen helling zal de kiel wor
den gelegd voor een kraanponton, bestemd 
voor binnenlandse rekening.

De hoofdafmetingen van dit vaartuig zijn: 
lengte 30 m, breedte op de spanten 11 m, 
holte in de zijde 1,80 m.

Overdrachten
De baggermolen Holland 1 welke door 

de Scheepswerf & M achinefabriek „H olland” 
v /h  M. Caljé N.V. te H ardinxveld is ge
bouwd voor rekening van de Baggermij. 
Holland, is in bedrijf gesteld, nadat tot 
volle tevredenheid de technische proefne
mingen hadden plaatsgevonden.

Het betreft een hydraulische baggermo
len met een emmerinhoud van 800 liter 
en een baggerdiepte van 30 meter.

De molen is ingezet bij het sleufbaggeren 
voor zinkers, waarbij de grote baggerdiepte 
goed tot haar recht komt.

13 M aart 1968 heeft m et goed gevolg 
proefgevaren de sleephopperzuiger Sanderus, 
bestemd voor N.V. Onderneming J. de 
N ul te Aalst (België), no. CO. 585 van 
Smit Kinderdijk v.o.f. te Kinderdijk.

Hoofdafmetingen zijn: lengte 95 m , breedte 
18 m, holte 10 m.

In deze zuiger werden geïnstalleerd voor 
de voortstuwing twee 4-takt, enkelwerkende 
Smit-MAN-motoren van het type RBL 
669, elk met een vermogen van  2875 pk 
bij 275 omw/min.

Voor de aandrijving van de zandpompen 
werden twee Smit-MAN-motoren geïnstal
leerd van het type RABL 458, elk met 
een vermogen van 1190 pk bij 400 omw/ 
min. Voor de energievoorziening van de 
hulpwerktuigen werden twee M AN-motoren 
geïnstalleerd ter aandrijving van  de genera
toren. Deze motoren zijn van het type 
W 6V17,5/22A, elk met een vermogen van 
316 pk bij 1000 omw/min.

De sleephopperzuiger Sanderus werd ge
bouwd onder toezicht van Bureau Veritas 
voor de klasse:

I 3 /3  D (haute mer) 1.1. A. & C.P.



TIJD SCH RIFTEN  REVUE
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 w er
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).

„Use of High Tensile Steels Produce a better and more Economie 
ship”, G. Kullberg.

Volgens een raming van de schrijver bedraagt de tonnage van 
de schepen, die voor een belangrijk deel zijn geconstrueerd uit pla
ten van hoge trekvastheid in hoofdzaak voor het verhogen van de 
langssterkte reeds ca. 7 miljoen ton deadweight. Hoewel de prijs 
van H.T.S. aanmerkelijk hoger ligt dan die van het gebruikelijke 
scheepsbouwstaal, zijn de economische voordelen van de toepassing 
ervan reeds duidelijk geconstateerd. Als voorbeeld wordt genoemd 
een tanker met een dw van 70.000 ton, die in 1962 een staalgewicht 
had van rond 15.000 ton, thans bij gebruik van H.T.S. slechts een 
cascogewicht van 12.000 ton zou hebben. Hoewel bij deze vermin
dering van 3.000 ton rekening dient te worden gehouden met betere 
sterkteberekeningen en kathodische bescherming, kan toch worden 
gesteld dat ca. 1.300 ton gewichtsvermindering wordt bereikt door 
het gebruik van H.T.S. In dit artikel geeft de auteur zijn conclusies 
weer op de voordelen van H.T.S. in de scheepsbouw.

(Mciritime Reporter and Engineering News, 1 nov. 1967, blz. 22 
en 27, 2 graf.).

„Ocean Minings —  a potential major new Industry”, J. L. Mero.
Een opsomming wordt gegeven van de vele minerale en andere 

vaste stoffen, die op of in de zeebodem voorkomen, variërend van 
platina tot zand, met tabellen van aanwezige voorraden mineralen, 
volgens een samengestelde schatting. Enige gebieden, waar mineralen 
voorkomen, die met name worden genoemd, worden vermeld. Tot 
dusver beperkt zich de grootste activiteit bij de winning van de 
bodemschatten tot fosfor. Kosten voor het opzuigen van mangaan- 
ertsnodulen, die in grote hoeveelheden voorkomen, worden door de 
schrijver geraamd op 2,5 dollar per ton op 1000 voet diepte tot
5 dollar per ton op 2000 voet. Aan de hand van tekeningen worden 
drie methoden aangegeven voor het opzuigen van mineralen na 
loswoeling door een ploeg of een hark.

(Proceeding of Wodcon World Dredging Conference 1967, blz. 
625-641, 2 tab., 3 tek.).

„Dynaplane Design for Planing Craft”
Door de Naval Ship Research & Development Centre is een 

nieuw type snelboot ontworpen, dat men aanduidt als het „Dyna- 
plane”-ontwerp. Het bijzondere hiervan is dat het contactoppervlak 
van deze boot met het water nog geen 25 % bedraagt van dat van het 
conventionele type snelboot. Voor de regeling van de trimhoek is 
de achtersteven voorzien van een intrekbaar pneumatisch bediende 
stabilisator. De sterk gereduceerde diepgang maakt een aanzienlijke 
besparing mogelijk in de aanschaf van de motor en in de brandstof
kosten.

(Shipb. & Shipp. Ree., vol. 110, no. 12 (21-9-1967), blz. 395,
6 fig.).

„Unit-Ioad Ships Join Australian Conference Service”
Reders van het Europese vasteland zijn in tegenstelling tot de 

mening in Engeland niet overtuigd, dat volledige containerschepen 
het antwoord zijn in de Australië-dienst. Aangehaald wordt, dat Ne
derlandse en Scandinavische scheepvaartmaatschappijen de unit-la- 
dingstechniek even efficiënt vinden en dat deze bovendien meer 
flexibiliteit biedt. In dit verband worden de resultaten vergeleken 
van 2 nieuwe unit-ladingschepen der V.N.S. van de W-klasse bij 
belading in Bremen, Hamburg, Rotterdam en Antwerpen met 2 
conventionele schepen van dezelfde rederij. De W-klasse had 625 
gang/uren nodig om 11.743 unit-lading in te nemen met een gemid
delde van 18,8 ton per gang/uur. De conventionele schepen laadden 
in 872 gang/uren 8.561 ton, met een gemiddelde van 9,69 ton per 
gang/ uur. Bovendien kon voor het verwerken van de voorbehandelde 
lading met slechts 4 man per gang worden volstaan, t.w. 2 in het 
ruim en 2 op de kade. Vorkheftrucks speelden hierbij een grote rol 
en voor een soepel verloop het gebruik van een walkie-talkie vanaf 
het schip.

(The Journal of Commerce and Shipping Telegraph, 27 dec. 1967, 
blz. 1).

„Horizontal Fins on Rudders improve Directional Stability”
De toename van de afmetingen van tankers heeft grote invloed 

uitgeoefend op de stuureigenschappen van deze schepen. D it is deels 
te wijten aan het feit, dat dergelijke vaartuigen een kleine L /B  ver
houding en een grote blokcoëfficiënt hebben. Door de toename van 
de blokcoëfficiënt neemt de manoeuvreerbaarheid belangrijk toe het
geen blijkt uit de proeven met draaicirkels van enige grote schepen. 
Deze draaicirkels hebben vaak diameters, die slechts 2 tot 4 keer 
de scheepslengte beslaan. De koersstabiliteit laat evenwel te wensen 
over, vooral wanneer weinig vaart wordt gelopen. Om deze reden 
heeft de scheepswerf van Kawasaki in Japan proeven genomen met 
horizontale uithouders of vinnen aan de boven- of onderkant van 
de roeren van zeer grote tankers. De resultaten van deze proeven 
worden in dit artikel beschreven.

(Maritime Reporter and Engineering News, 1 nov. 1967, blz. 32, 
1 fig., 4 foto’s).

,Einzelautomatiken und Rechner-Einsatz fiir den Ladungskühl- 
betrieb”, H. Augustin.

De automatisering van vriesinstallaties aan boord van koelsche- 
pen heeft in de laatste jaren aanzienlijk vooruitgang gemaakt. De 
eerste opzet was gericht op de ontwikkeling van afzonderlijke auto
matische eenheden voor de vriesinstallaties. Als voorbeeld wordt 
gegeven een koelschip van de „Polari’-klasse van de Rederij Ham- 
burg-Siid. Na deze inleidende beschouwing wordt de daarop aan
sluitende verdere ontwikkeling beschreven; een ontwikkeling die 
zal leiden tot de volautomatische vriesinstallatie met behulp van het 
„on line computer with closed loop”-system.

(Hansa, jrg. 104, Sondernummer (april 1967), blz. 619-626, 9 fig., 
7 lit.).

„The advantages of high-strength steels for ship construction”.
In opdracht van de United Steel Companies Ltd. werden door 

de B.S.R.A. ontwerp-studies gemaakt om de economische voor
delen van het gebruik van staal van hoge treksterkte (HTS) in de 
scheepsbouw aan te tonen. Drie typen schepen werden in deze studie 
betrokken: 1. Een 42.500 tons deadweight bulkcarrier te bouwen 
volgens de voorschriften van Lloyd’s Register. 2. Een bulkcarrier 
van 68.000 ton draagvermogen die moest voldoen aan de eisen 
van Det norske Veritas. 3. Een 170.000 tons deadweight tanker even
eens volgens de voorschriften van Lloyd’s Register. De bouwprijzen, 
die werden berekend bij toepassing van HTS voor gedeelten der 
schepen en voor het gehele langs- en dwarsscheepse materiaal voor 
de ruimen vertoonden per ton deadweight slechts geringe verschillen 
met normaal scheepsbouwstaal en bedroegen voor de drie schepen 
resp. £  43,3 (normaal scheepsbouwstaal) en <£ 42,9 (HTS), £  40,9, 
£  40,8, £  30,4 en £  30,3. De vergroting van het draagvermogen 
resulteerde resp. in 433 ton (HTS voor dek en bodemvlak), 1462 ton 
(algehele toepassing) en 3163 ton (algehele toepassing) voor de drie 
berekende schepen.

(Shiphuilding and Shipping Record, 18 januari 1968, blz. 87-89, 
3 plan-tek.).

„Automatic alarm Iogging”.
In het geval van onbemande machinekamers op schepen is het 

van belang tot een vlot overzicht te komen van de volgorde in het 
optreden van eventueel gealarmeerde storingen. Om hieraan tegemoet 
te komen werd door Scama of Bury St. Edmunds een elektronische 
alarmprinter ontwikkeld welke voldoet aan de diverse classificatie- 
voorschriften, o.a. Lloyd’s Register of Shipping. Deze Serie 119 Events 
Recorder tast ieder meetpunt af met een snelheid van 0,25 milli
seconden. Een toestandverandering in een punt (aan-uit) wordt op 
papier afgedrukt, waarbij in een 20-punts geheugen-unit is voorzien 
in verband met de langere afdruksnelheid van 1 milliseconde. De 
prijs is circa 20 % van de prijs voor een overeenkomstige data logger.

(Mar. Engr. & Nav. Arch. Vol. 90, no. 1094 (mei 1967), 
blz. 205, 2 fig.).


