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T O E P A S SIN G  V A N  T IT A A N  IN DE S C H E E P S T E C H N IE K

I. Inleiding
Een m etaal dat momenteel steeds meer in de belangstelling 

kom t te staan is titaan. Dit is op zich niet zo verwonderlijk, aan
gezien titaan een aantal eigenschappen bezit, welke het metaal 
zeer aantrekkelijk maken.

Deze gunstige eigenschappen zijn, kort samengevat, de vol
gende:
1. een hoge sterkte-gewicht verhouding.
2. goede mechanische eigenschappen, ook bij hogere tem pera

turen.
3. een exceptioneel goede corrosiebestendigheid tegen een keur 

van agressieve media.
H et zijn vooral de hoge sterkte-gewicht verhouding en de 

goede mechanische eigenschappen geweest, die de vliegtuig- en 
raketbouwindustrie hebben aangesproken. Deze industrieën heb
ben door hun steeds groeiende vraag naar metalen m et boven
genoemde eigenschappen de ontwikkeling van titaan en titaan- 
legeringen sterk gestimuleerd.

Momenteel gebruiken de vliegtuigbouw en ruim tevaartindustrie 
90 % van de totale titaanproduktie. De overige 10 %  vindt 
haar weg in toepassingen, waarbij vooral de grote corrosiebe
stendigheid van het materiaal belangrijk is en wel voor de 
chemische industrie en voor maritieme toepassingen (figuur 1).

W anneer men het voorkomen van titaan in de aardkorst be
schouwt, blijkt dat in de rangschikking van de m etalen naar af
nemende percentages titaan op de vierde plaats komt, na alumi
nium, ijzer en magnesium, m aar vóór andere bekende m etalen 
zoals koper, lood, tin en zink.

H et element is bijna altijd aanwezig in lavagesteenten en in de 
hiervan afkomstige sedimenten. Verder komt het als oxyde voor 
in de mineralen ilmeniet, rutiel en titaniet en als verontreiniging 
in vele ijzerertsen.

Hoewel titaan zich pas het laatste decennium heeft gevoegd in 
de rij van commercieel aantrekkelijke metalen, begint zijn ge
schiedenis al in 1791, toen Gregor een, zoals hij beschreef, 
„nieuwe metallische stof” in magnetisch ijzerzand ontdekte. Het 
m etaal bleef echter een laboratorium-curiositeit to t Kroll om
streeks 1940 aantoonde, dat titaan in commercieel aantrekkelijke 
hoeveelheden geproduceerd kon worden door reductie van titaan- 
tetrachloride met magnesium, welke reactie bij ongeveer 900 °C 
in een edelgasatmosfeer plaatsvindt. Men verkrijgt hierbij ti
taan in spons vorm.

Zonder verder op de vele, hier onbesproken, kwesties betref
fende de metallurgie van titaan in te gaan zal deze globale infor
matie voldoende zijn om aannemelijk te maken dat titaan een 
duur metaal is. Als vuistregel kan men stellen, dat apparatuur 
gemaakt uit titaan momenteel twee- tot driemaal zo duur is als 
roestvaststalen apparatuur en in sommige gevallen even duur als
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apparatuur, gem aakt van hoogwaardige nikkellegeringen. De 
verwachting is echter, dat omstreeks 1970 de kosten van appara
tuur gemaakt uit titaan door betere bewerkingsmethoden en gro
tere produktie van titaan zullen kunnen concurreren met die van 
roestvaststalen apparatuur [1], De toepassing van titaan in de 
ruim tevaart zal deze ontwikkeling ongetwijfeld stimuleren. Dat de 
prijs van titaan  de afgelopen zes jaar al aanzienlijk gedaald is, 
blijkt wel uit figuur 2 [2].

* luitenant ter zee van speciale diensten der derde klasse van de 
Koninklijke Marine Reserve.

** luitenant ter zee van de technische dienst der eerste klasse Corrosie- 
laboratorium Koninklijk Instituut voor de Marine

Fig. 1. Waar hoge eisen aan sterkte-gewicht verhouding en corrosie- 
vastheid in maritiem milieu worden g es te ld ................. titaan!

II. Fysische eigenschappen
Titaan en titaanlegeringen kunnen, afhankelijk van de predo

minerende fase of fasen in hun microstructuur, in drie hoofd
groepen verdeeld worden.

Bij kam ertem peratuur bezit titaan een hexagonale dichte pak
king, de zogenaamde alpha-fase. Bij 882 °C treedt een kristal- 
transformatie op naar een lichaamsgecenterde kubische structuur, 
de bêta-fase, welke stabiel is tot het smeltpunt, dat bij ongeveer 
1660 °C ligt. Legeringselementen bezitten een voorkeur voor de 
alpha- of bêta-fase, of zijn neutraal.

De dichtheid van titaan bedraagt 4,51 kg /dm :!, dat wil dus zeg
gen dat deze dichter bij de lichtmetalen ligt dan bij de zware me
talen. W at betreft zijn lage elektrische en thermische geleidbaar
heid en specifieke warmte is het meer te vergelijken met roest- 
vaststaal.



Titaan Al Qu F e M g

Smeltpunt °C 1660 660 1084 1535 650

Dichtheid kg/dm:! 4,51 2,70 8,94 7,86 1,74

Warmtegeleidingscoëfficiënt cal/cm s °C bij 20 °C 0,0407 0,57 0,92 0,17 0,35

Elektrische weerstand microhm-cm bij 20 °C 48,2 2,68 1,72 10 4,4

Specifieke warmte oal/gr °C bij 50 °C 0,126 0,211 0,093 0,109 0,245

Lin. uitzettingscoëfficiënt 

Magn. Susceptibiliteit

10—0/oC

10—c c.q.s. eenheden/gr

8,9 

+  3,43

24,0 

+  0,65

16,4 

—  0,086

11,9

ferro-
magn.

25,7 

+  0,55

N ormaalpotentiaal Volts —  1,63 —  1,66 +  0,327 — 0,44 —  2,37

Elasticiteitsmodulus 103 kgf/mm2 10,5 7 12 20 4,5

In tabel I zijn enige fysische eigenschappen van zuiver titaan, 
vergeleken met andere metalen, gegeven.

De belangrijkste legeringselementen voor titaan zijn: Mo, Pd, 
Cu, Al, Mn, Si, Sn, Cr, Z r en V  [3], Aluminium is het enige 
commercieel gebruikte element, dat bij voorkeur in de alpha- 
fase oplost. Hierdoor wordt de a /? overgangstemperatuur 
verhoogd. Daar stabilisatie van de a-fase de stabiliteit bij hoge 
bedrijfstemperaturen vergroot, is aluminium een belangrijk ele
ment in de meeste titaanlegeringen.

Het merendeel van de elementen, zoals koper, chroom, man
gaan en vanadium zijn echter bêta-stabilisators. H et gehalte aan 
deze elementen is meestal niet voldoende om de bêta-fase bij 
kamertemperatuur te behouden. De belangrijkste rol van deze ele
menten is het verminderen van de brosheid welke wordt veroor
zaakt door het ontstaan van titaan-aluminium verbindingen.

Naast de elementen, die specifiek in de alpha- of bêta-fase 
oplossen, zijn er elementen die zich neutraal gedragen zoals tin 
Al en zirconium.

De alpha-legeringen bieden een goede combinatie van lasbaar- 
heid, sterkte, taaiheid en hoge temperatuur stabiliteit. D e meest 
gebruikte en beproefde alpha-legering is Ti-5Al-2,5 Sn. Karak
teristiek voor de alpha-legeringen is, dat deze ongevoelig zijn 
voor een warmtebehandeling. De alpha-legeringen worden vooral 
daar toegepast, waar een goede lasbaarheid en een matige sterkte 
zijn gewenst.

De grootste groep titaanlegeringen zijn de alpha-bêta legerin
gen. Deze bezitten over het algemeen hogere sterkten en kunnen 
een warmtebehandeling ondergaan. Met uitzondering van het

Ti-6A1-4V is deze groep legeringen niet lasbaar.
De enige commercieel geproduceerde bêta-legering, Ti-13V - 

llC r-3 A l, is in feite een metastabiele legering.
In  tegenstelling to t de alpha-legeringen zijn deze legeringen 

gevoelig voor warmtebehandeling, waardoor zeer hoge sterkten 
bereikt kunnen worden (150 kg /m m 2 bij 20 °C) [3].

De bêta-legeringen zijn lasbaar en kunnen goed vervorm d 
worden.

De lage tem peratuur (370 °C) tot waar het T i-1 3 V -llC r-3 A l 
thermisch stabiel is, is een nadeel van deze legering.

III. Mechanische eigenschappen
De treksterkte van de commercieel zuivere titaansoorten ligt, 

afhankelijk van de hoeveelheid opgeloste stikstof en zuurstof, 
tussen de 40 en 80 k g /m m 2. Door legeren kan deze treksterkte 
worden opgevoerd tot 130 k g /m m 2 en hoger. In  tabel I I  zijn 
enige mechanische gegevens voor commercieel zuiver titaan  en 
titaanlegeringen gegeven [4].

TABEL Iï. Mechanische gegevens voor commercieel zuiver titaan 
en titaanlegeringen.

Fig. 2. Percentage prijsverlaging van titaan, gebaseerd op 1 mm dik 
plaatmateriaal (lit. 2).

Lasbaar treksterkte 
in kg/m m 2

0,1 %
rekgrens
kg/m m 2

rek
%

Niet gelegeerd titaan
99,5 Ti ja 27 19 30
99,2 Ti ja 42 32 28
99,0 Ti ja 53 42 20
Ti-0,15 Pd ja 44 32 27

Alpha-legeringen
Ti-5Al-2,5Sn ja 88 81 18
Ti-8Al-lM o-lV ja 102 98 15

Alpfa a-bêta-legerie gen
Ti-4Al-4Mn nee 114 99 10
Ti-6A1-4V ja 120 108 8

Bêta-legeringen
Ti-13V-llCr-3Al ja 130 122 8



TABEL III.
Mechanische gegevens voor titaan en andere metalen.

Materiaal Soortelijk
gewicht

T reksterkte 
kg/mm-

Verh. faktor 
sterkte/ 
gewicht

Rekgrens
kg/m.m-

Max. rek
%

Al (zuiver) 2,7 6,5 2,4 2 60

Koper (zuiver) 9,0 26,5 2,7 10 15

Titaan (zuiver) 4,5 53,5 12 40 25

Ti-Cr-legering 4,5 107 24 95 18

RVS 18/8 7,8 64 8,2 20 60

Al 75 ST 6 2,7 73 27 52 25
Fig. 4. Anodische polarisatiekramme voor titaan in belucht 

20-procentige zoutzuuroplossing.

Hoewel er vele staalsoorten zijn met hogere treksterkten dan 
die van de titaanlegeringen, zijn op basis van de sterkte-ge- 
wicht verhouding, welke vooral voor ruimtevaartprojecten zeer 
belangrijk is, de titaanlegeringen onovertroffen door andere me
talen.

In tabel III [5] zijn mechanische gegevens van titaan verge
leken met enkele andere materialen. Uit deze tabel blijkt de 
verhoudingsfaktor sterkte-gewicht voor titaan zeer gunstig te 
liggen, vooral bij hogere temperaturen.

Titaanlegeringen bezitten ook bij hogere temperaturen nog zeer 
goede mechanische eigenschappen, vergeleken met die bij kam er
temperatuur.

In het algemeen kan men bij titaanlegeringen nog goede mecha
nische eigenschappen verwachten bij 550 °C, echter alleen ge
durende korte tijd. Bij langdurige blootstelling aan hoge tempe
ratuur moet men een limiet van 450-480 °C aanhouden.

In figuur 3 zijn de sterkte-gewicht verhoudingen van titaan 
vergeleken met die van aluminiumlegeringen en staalsoorten met 
hoge treksterkten als functie van de temperatuur. [6]

Fig. 3. Sterkte-gewicht verhouding voor titaanlegeringen en andere 
metalen als funktie van de temperatuur.

IV. Corrosiegedrag van titaan en titaanlegeringen

IV. 1 Algemeen
Hoewel titaan in feite zeer reactief is, is het opmerkelijk resis

tent tegen een keur van agressieve media.
De verklaring hiervoor is dat het metaal zich zeer gemakke

lijk met zuurstof verbindt onder vorming van een goed hechtende 
en stabiele oxydefilm. De affiniteit voor zuurstof is zo groot, dat 
zich bij blootstelling aan de lucht onmiddellijk een oxydehuid 
op het metaal vormt.

In de meeste oplossingen is slechts een spoor zuurstof of 
oxydatiemiddel nodig om de passiviteit te handhaven.

Hoewel dit beschermingsmechanisme overeenkomt met dat 
van roestvaststaal en aluminium, zijn de oxydelagen op titaan 
stabieler en beter hechtend, zodat het metaal in het algemeen 
een veel grotere corrosiebestendigheid bezit.

In reducerende media, zoals bijvoorbeeld zwavelzuur, zout
zuur en dergelijke, is de corrosiebestendigheid niet zo groot. Men 
kan echter in die gevallen de corrosieweerstand aanzienlijk ver
beteren door het metaal op de een of andere manier kunstmatig te 
passiveren.

In figuur 4 is de anodische polarisatiekromme voor titaan in 
een beluchte 20 % zoutzuuroplossing bij kamertemperatuur ge
geven [7J. E„ stelt de open-circuit potentiaal op het titaanopper- 
vlak voor. De kromme van E (l tot punt A ,  de kritische stroom
dichtheid, stelt de anodische activatie- en concentratiepolarisatie 
voor. Boven punt B , de kritische potentiaal, begint het passieve 
gebied. In  het passieve gebied is de corrosie minimaal.

De betrekkelijk lage kritische potentiaal verklaart het gemak, 
waarmee titaan door vele, slechts zwak oxyderende stoffen gepas- 
siveerd kan worden.

In die gebieden, waar de stroomdichtheid minimaal is, is de 
corrosie van titaan ook minimaal. Dit betekent dat men in de 
praktijk een potentiaal van titaan ten opzichte van het corro
sieve medium wil hebben, die ligt tussen B en C, het passieve 
gebied.

Een van de meest attractieve eigenschappen van titaan is zijn 
uitnemende weerstand tegen chloriden in alle concentraties. Dit 
betekent dat het metaal zeer geschikt is voor toepassing in mari
tiem milieu, dus in schepen, haveninstallaties en dergelijke.

In tegenstelling tot vele roestvaststaalsoorten is titaan niet ge
voelig voor spanningscorrosie en putcorrosie in zeewater.

IV.2. Corrosiegedrag van titaan in zeewater
Proeven, welke zich uitstrekten over langere tijd, hebben aan

getoond, dat commercieel zuiver titaan niet wordt aangetast door 
zeewater, onafhankelijk van het feit dat het stilstaand is, stroomt 
of in nevelvorm aanwezig is [8],

De corrosiesnelheid van titaan in zeewater, dat een stroom
snelheid van 1 m /sec  had, bedroeg bij experimenten 8.101—7 
m m /jaar, gemeten over een periode van 4%  jaar, zodat men 
zonder m eer hieruit kan concluderen, dat titaan niet wordt aange
tast door zeewater.



Een nadeel van deze lage corrosiesnelheid is de vrij sterke 
biologische aangroeiing, welke al na korte tijd optreedt. Deze biolo
gische aangroeiing wordt veroorzaakt door het feit, dat de corro- 
sieprodukten van titaan, dan wel titaan zelf, weinig of niet 
toxisch zijn voor deze organismen.

In tegenstelling tot andere materialen treedt echter geen ver
sterkte corrosie onder de aangroeiing op.

Niettegenstaande dit laatste zal men bij gebruik van titaan 
onder omstandigheden, die geen aangroeiing toelaten, aangroei- 
wering, bijvoorbeeld door verven, moeten toepassen.

Behalve een zeer goede weerstand tegen corrosie heeft titaan 
ten. opzichte van de conventionele metalen, zoals bijvoorbeeld 
aluminiumbrons en cunifer, een grote weerstand tegen cavitatie 
en erosie in zeewater, zoals kan voorkomen in condensorpijpen, 
kleppen en bij scheepsschroeven. In figuur 5 is het erosiegedrag 
van titaan ten opzichte van aluminiummessing en cunifer 30 
gegeven.

Naast het algemene corrosiegedrag van titaan en titaanlege- 
ringen in zeewater zullen een aantal vormen van lokale corrosie 
worden behandeld.

— _ —  -------------------------- .— |---------------------   r~ 1'
O 5 0 0  1O00 1500 . . .  . 2000
u    — ► tijd  in uren

Fig. 5. Vergelijkend corrosie-erosie gedrag van titaan en conventioneel 
condensorpijp materiaal in zeewater, stromend met een snelheid van 

2 m/sec en zand als schuurmiddel bevattend.

1. Spleetcorrosie
Spleetcorrosie treedt bij veel metalen in zeewater op ten ge

volge van een zuurstofgebrek in de spleet, waardoor bij onge
lijke beluchting van het metaal in en buiten de spleet een con- 
centratiecel ontstaat met als gevolg een versnelde aantasting van 
het metaal in de spleet.

Proeven uitgevoerd met titaan gaven geen vergrote corrosieve 
aantasting te zien, terwijl roestvaststaal en koperlegeringen onder 
gelijke omstandigheden reeds na 4 dagen putvormige corrosie ver
toonden [8].

2. Galvanische corrosie
Bij het ontwerp van apparatuur, welke met zeewater in aan

raking komt, is het belangrijk de mogelijke galvanische effecten 
te beschouwen, die kunnen optreden ten gevolge van het con
tact tussen verschillende metalen.

Uit oogpunt van het „edele” karakter van gepassiveerd titaan 
is het duidelijk dat titaan, in contact met de meeste metalen, 
kathodisch zal zijn. Het titaan zal dus zelf niet extra aangetast 
worden in tegenstelling tot het contactmetaal, dat een versterkte 
aantasting ondervindt. In  tabel 4 is de galvanische serie voor 
verschillende metalen in zeewater bij een stroomsnelheid van 
14 m /sec gegeven. Uit deze lijst blijkt, dat titaan in passieve 
toestand onder de edele metalen gerekend kan worden.

In figuur 6 is de grootte van de galvanische corrosie in zee
water van verschillende metalen, in contact met titaan, gegeven. 
U it deze figuur blijkt dat de oppervlakteverhouding kathode- 
anode een belangrijke rol speelt. Indien men een kleine verhou
ding kathode-anode heeft, is het effect van de galvanische corro
sie aanzienlijk geringer. Uit deze gegevens blijkt dus, dat men de

TABEL IV.
Galvanische serie van verschillende metalen in stromend zeewater 

(snelheid 4 m/sec) bij 25 "C.

Metaal

Potentiaal 
ten opzichte van 

kalomel 
referentiecel

Zink 1,03
Aluminium 0,79
Gietijzer 0,61
R.V.S. 18/8 (actief) 0,53
Naval brass 0,40
Koper 0,36
Admiraliteitsmessing 0,29
Cupro-nikkel 90/10 0,28
Cupro-nikkel 70/30 0,25
Nikkel 0,20
Inconel 0,17
Zilver 0,13
Titaan 0,10
Monel 0,08
Hastelloy C 0,08
R.V.S. 18/8 (passief) 0,08

nodige voorzichtigheid in acht m oet nemen, w anneer titaan  aan 
andere metalen wordt gekoppeld in apparatuur, welke m et zee
water in aanraking komt.

Fig. 6. Corrosiegedrag van verschillende metalen, gekoppeld aan titaan, 
in belucht zeewater.



3. Spanningscorrosie
Commercieel zuiver titaan heeft een onovertroffen weerstand 

tegen spanningscorrosie. De laatste tijd verschijnen echter pu- 
blikaties [9], waaruit blijkt dat bepaalde titaanlegeringen, in het 
bijzonder de titaan-aluminiumlegeringen onder bepaalde om stan
digheden in zeewater spanningscorrosie kunnen vertonen.

Vanuit verschillende zijden tracht men momenteel het m echa
nisme van deze spanningscorrosie op te helderen. Hierbij tracht 
men onder meer het optreden van de spanningscorrosie van de 
titaanlegeringen te correleren met samenstelling van de legering, 
warmtebehandeling en microstructuur.

V. Toepassing van titaan in maritiem milieu
Uit bovenstaande beschouwingen over de corrosiebestendig- 

heid van titaan in zeewater is het duidelijk, dat titaan en titaan
legeringen in maritieme omgeving bijna ideale materialen zijn. D e 
vrij hoge kosten van apparatuur, uit titaan vervaardigd, zijn ech
ter een grote rem op het gebruik ervan.

Dit houdt in, dat m en alleen daar titaan zal toepassen, waar 
andere materialen te kort schieten en het economisch gezien 
voordeliger is om titaan te gebruiken ofwel daar waar een hoge 
bedrijfszekerheid en veiligheid gewenst zijn.

In  het onderstaande zullen nu een aantal toepassingen van 
titaan beschreven worden, welke voor de scheepstechniek van 
belang zijn.

1. Warmtewisselaars
Condensors en warmtewisselaars zijn aan boord van schepen 

belangrijke bronnen van corrosiemoeilijkheden. Wegens het vaak 
vitale belang van deze apparatuur is het van belang een m ateriaal 
te gebruiken, dat bestendig is tegen het gebruikelijke koelmedium: 
zeewater.

Titaan heeft ten opzichte van. de conventionele pijpmaterialen 
zoals cunifer of aluminium-messing een veel hogere weerstand 
tegen zeewater. W atersnelheden van 10 m /sec  en hoger hebben 
nog geen m erkbare invloed [8]. Commercieel zuiver titaan ver
draagt zonder enige aantasting stromend zeewater tot 130 °C, 
terwijl het met 0.2 % palladium gelegeerde titaan tem peraturen 
tot 180 °C kan weerstaan [10].

De warmtegeleidingscoëfficiënt van titaan is slechter dan die 
van koper en staal en ligt wat grootte betreft in de buurt van 
die van roestvaststaal.

Wegens de hoge sterkte van titaan en het overbodig zijn van 
een corrosietoeslag kan de pijpwanddikte zeer klein worden ge
kozen, zodat de hogere warmtegeleidingscoëfficiënt van het titaan 
geen belangrijke rol meer speelt.

Uitgaande van een ongelegeerde titaansoort (grade 3 ASTM  
B 338-61T) volgens de ASM E-code bij een bedrijfstemperatuur 
van 150 °C  is het mogelijk met 1" pijpen van 0,91 mm wand
dikte een druk van meer dan 50 ato toe te laten [ l i j .

Een ander voordeel van titaan is de geringe scaling die in 
zeewater optreedt, zodat men tesamen met de hoge toelaatbare 
watersnelheden een zeer grote warmteoverdrachtscoëfficiënt kan 
bereiken met als gevolg hiervan een besparing aan pijpoppervlak.

In  de Britse marine werkt m en momenteel aan de ontwikkeling 
van een complete titaan-warmtewisselaar [12].

2. Ontziltingsapparatuur
Titaan kan ook met succes toegepast worden in  zeewater-ont- 

ziltingsapparatuur, zowel voor de condensorpijpen als voor de 
leidingen, welke de hete zoutbrij moeten transporteren [13].

3. Scheepsschroeven
Wegens de goede bestendigheid van titaan zowel tegen cavita- 

tie als erosie in zeewater is het m etaal zeer geschikt als schroef- 
materiaal. H et lage gewicht van dergelijke schroeven betekent 
voor de lagers een m inder zware belasting, hetgeen een verho
ging van de bedrijfszekerheid betekent.

Om vergrote aantasting van de scheepshuid in de omgeving 
van de schroef te voorkomen, zal men een kathodisch bescher

mingssysteem m oeten toepassen.
Aangezien het gieten van titaan momenteel nog vele technolo

gische problemen met zich meebrengt, zijn er tot nu toe nog 
slechts kleine gesmede schroeven uit titaan vervaardigd. Het is 
echter bekend, dat in de Verenigde Staten de ontwikkeling van 
supercaviterende scheepsschroeven van titaan al een eind op weg 
is.

4. Anodemateriaal in kathodische beschermingssystemen
M omenteel valt een toenemend gebruik te constateren van 

geplatineerde titaanelektroden, welke als anode in kathodische 
beschermingssystemen van schepen en haveninstallaties worden 
toegepast. Deze elektroden bezitten door hun langere levens
duur voordelen boven gebruikelijke materialen als bijvoorbeeld 
lood en grafiet.

D it laatste w ordt aangetoond door het volgende experiment 
[14], waarbij men, bij gebruik van een grafietanode, een mate- 
riaalverlies van 15 m g /cm 2 in zeewater constateerde bij een 
stroomdichtheid van 80 A /m 2 na een periode van 50 uur. Een 
geplatineerde titaanelektrode gaf over een gelijke periode 
geen materiaalverlies te zien, zelfs bij stroomdichtheden van 
1400 A /m 2.

5. Huid plat en van draagvleugelboten
Een van de nieuwste ontwikkelingen van de Amerikaanse M a

rine is het gebruik van draagvleugelboten, welke sedert 1963 
worden ingezet bij de onderzeebootbestrijding.

Aangezien deze schepen snelheden van 160 k m /u  en hoger 
kunnen halen, is het begrijpelijk dat er zeer zware eisen worden 
gesteld aan de huidplaten, die met het snelstromende zeewater in 
aanraking komen. Door het „Bureau of Ships” werd een zestigtal 
metalen geselecteerd welke in aanmerking zouden komen voor 
gebruik in  draagvleugelboten. N a een uitgebreid researchpro- 
gramma, waarin deze metalen werden getest op hun weerstand 
tegen corrosie, erosie, cavitatie, spanningscorrosie en corrosie- 
vermoeiing, werden uiteindelijk twee titaanlegeringen, namelijk 
Ti-6A1-4V en T i-8A I-2C b-lTa, als het meest geschikt bevon
den [15,16],

V oor m inder corrosiebestendige metalen, die wel voldeden aan 
de fysische en mechanische eisen, kon men geen coating vinden, 
die bestendig was tegen de testcondities.

6. Diepduikende onderzeeboten
E en gebied waar titaan in de toekomst een grote rol zal kun

nen spelen is de onmetelijke diepte van de oceaan, waar door 
steeds nieuwere technieken en de ontwikkeling van nieuwe m a
terialen de mens dieper en dieper in doordringt. Niet alleen is 
de ruimte onder het zeeoppervlak militair van belang, doch het 
is ook bekend, dat onmetelijke rijkdommen op de bodem daarvan 
aanwezig zijn. N a de tewaterlating van de aluminaut, de eerste 
onderzeeboot voor diepzee-onderzoek, die geheel van aluminium 
is vervaardigd, m erkte J. L. Reynolds, president van de 
Reynolds International Inc., het volgende op [17]: „While the 
tempo of undersea activity is increasing, the ocean is still virtually 
unexplored and virtually unused. For example, about 40 million 
square miles of ocean bottom  consists of clay containing enough 
copper and aluminum to supply m an for a million years at 
present rate of consumption, and manganese nodules and other 
minerals litter the sea floor at a potential value of $ 10 million 
per square mile” .

H et is duidelijk, dat de grote sommen, die bijvoorbeeld in 
Amerika voor het onderzoek van de „hydrospace” worden uit
gegeven, alleszins gerechtvaardigd zijn. De materialen, die bij 
de bouw van diepduikende onderzeeboten een rol spelen en 
thans uitputtend onderzocht worden zijn: stalen van hoge trek
sterkte, titaan, aluminium, met glas versterkte plastics, glas en 
keramiek.

Vele diepduikende onderzeeboten bestaan uit een rond druk- 
lichaam van hoge sterkte voor de bemanning, terwijl de overige 
apparatuur buiten dit druklichaam is opgesteld (een voorbeeld 
hiervan is de Trieste).
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Fig. 7. W /D  als funktie van de duikdiepte voor verschillende materialen 

bij de toepassing in diepduikende onderzeeboten. Percentage van do oceaan met een diepte 
kleiner is dan de aangegeven waarde

Van belang bij de beschouwingen van de duikdiepte is nu de 
verhouding van het gewicht van het ronde druklichaam (W ) ten 
opzichte van zijn eigen drijfvermogen (D).

WIn figuur 8 is deze —  verhouding als functie van de duik- 
D

diepte voor verschillende materialen uitgezet [18], De krommen 
van titaan en staal gelden voor gelaste niet spanningsvrij gegloei
de drukhuiden met uitvoerbare onrondheid toleranties.

Uit figuur 7 volgt, dat bijvoorbeeld een druklichaam van
H.Y. 150 staal bij 6000 m zijn eigen gewicht nog juist kan dragen.

W
Een volledige onderzeeboot zal dus met een lagere verhouding

moeten worden geconstrueerd of van een extra drijfvermogen
Wworden voorzien. U it berekeningen volgt, dat een verhouding

van 0,6 een hanteerbare waarde is voor de constructie van de 
diepduikende onderzeeboot.

WM et deze —  =  0,6 verhouding is nu voor de verschillende 
D

materialen de maximale duikdiepte in figuur 8 uitgezet. Hierbij 
is tevens aangegeven hoeveel procent van het totale zeebodem- 
oppervlak met deze duikdiepte wordt bestreken. Uit de figuur 
volgt dat een druklichaam van een titaanlegering met een rek- 
grens van 105 kg /m m - de grootste duikdiepte bereikt. Titaan 
wordt tot heden nog niet toegepast in verband met vooral be- 
werkingsproblemen. Gezien de ontwikkeling van de Alum inaut, 
waar enorme metaalkundige problemen worden opgelost, is haar 
toepassing in de toekomst echter wel te verwachten.

VI. Onderzoek van titaan en titaanlegeringen bij de 
Koninklijke Marine

Bij het Corrosielaboratorium van het Koninklijk Instituut 
voor de M arine is een aantal experimenten in voorbereiding 
om de corrosiebestendigheid van titaan en titaanlegeringen in 
zeewater te onderzoeken.

Het onderzoek is in verschillende gedeelten gesplitst:
a. Een onderzoek naar de eigenschappen van verschillende Ti- 

legeringen, die voor toepassing in zeewater in aanmerking 
komen. Bij dit onderzoek zal in hoofdzaak de invloed van 
verschillende warmtebehandelingen op de potentiaalverande- 
ring ten opzichte van verschillende metalen in zeewater wor
den bekeken.

■ b. E en onderzoek naar de invloed van trekspanningen (span- 
ningscorrosie) en cavitatie (cavitatiecorrosie) op titaanlege
ringen.

c. De lasbaarheid en corrosiebestendigheid van roestvrijstalen 
tubeplaten, van kleine warmtewisselaars, waarop m et explo
sief lassen een titaan-laagje is opgebracht, worden onder
zocht. De warmtewisselaars worden gebruikt voor de koeling 
m et zeewater van dieselmotoruitlaatgassen.

Fig. 8. Maximaal bereikbare duikdiepte voor verschillende materialen. 
Tevens is het procentuele gebied van de oceaan, dat hiermede bestreken 

kan worden, gegeven.

Zowel bij de proeven onder a en b als ook onder c zal 
nauwe aansluiting gezocht worden bij praktijkproeven.

Gezien het belang van titaan voor warmtewisselaars is een 
proefopstelling opgezet, waarbij naast een aantal conventionele 
materialen (cunifer 10, 5Cr.Ni.Mo. 17-16 -j- Nb, aluminium- 
messing en inoxyda 90) ook titaan wordt beproefd (zie figuur 
9).

De in figuur 9 afgebeelde proefkoeler zal in de hete afvoer- 
gassen van een scheepsdieselmotor worden gezet. D oor middel 
van een vergelijkend onderzoek zal worden nagegaan welke 
metalen of combinaties van metalen de beste weerstand bezitten 
tegen zowel de hete afvoergassen (T =  400 °C) als tegen het koel
medium, dat door de pijpen stroomt, zeewater.

Tenslotte zal in open exposities in langzaam strom end zee
water een groot aantal titaanplaatjes van verschillende samen
stelling en warmtebehandeling worden opgehangen.

De proeven gebeuren in samenwerking m et het L aborato
rium voor Metaalkunde van de Technische Hogeschool Delft.

Fig. 9. Ontwerp van proefkoeler voor koeling van afvoergassen van
dieselmotoren.



VII. Conclusie
Hoewel titaan en titaanlegeringen momenteel nog vrij kost

baar zijn ten opzichte van de conventionele constructiemate- 
rialen is te verwachten, dat dit verschil in de toekomst minder zal 
worden. Gezien het feit, dat titaan in zeewater vrijwel niet aan
getast wordt, betekent dit, dat de gebruikelijke corrosietoeslagen, 
die men bij de constructie van apparatuur in dit milieu gewend is 
toe te passen, kunnen vervallen, waardoor lichter en dus goed
koper geconstrueerd kan worden.

In een groot aantal gevallen zal de constructeur rekening 
moeten houden met de bijzondere gunstige eigenschappen van 
de nieuwe groep metalen en hieraan de constructies m oeten aan
passen in plaats van het tegenovergestelde.

Hopelijk is in het bovenstaande duidelijk gemaakt, dat titaan 
en titaanlegeringen van groot belang zijn in  maritieme toepas
singen. Naast enkele toepassingen, die behandeld zijn, zullen er 
wellicht nog vele andere zijn te noemen.

Het zal dan ook voor een groot deel van de inventiviteit en 
de durf tot investeren op langere termijn van de scheepsbouwers 
afhangen in hoeverre zij van de eigenschappen van deze metalen 
voordeel weten te trekken. Tenslotte moet worden opgemerkt, 
dat met de verder doorgevoerde automatisering aan de betrouw
baarheid van de installaties steeds hogere eisen zullen worden ge
steld. Het is de overtuiging van de schrijvers dat hierbij titaan 
een steeds belangrijkere rol zal spelen.
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H A V EN B ER G IN G SSLEEP B O O T „ IN D U S B A N K ”

Op 14 juni 1968 is de haven/bergings- 
sleepboot Indusbank door de N.V. Nieuwe 
Rotterdamse Sleepdienst officieel overge
nomen van de N.V. Scheepswerven v /h
H. H. Bodewes, Millingen aan de Rijn.

De Indusbank —  gebouwd volgens de 
eisen van Bureau Veritas en Scheepvaart 
Inspectie, ook voor de vaart op zee —  
heeft de volgende afmetingen: 
lengte over alles 36,50 m, lengte tussen 
de loodlijnen 33,50 m, breedte over alles
11.20 m, breedte op de spanten 10,80 m, 
holte 3,80 m, diepgang 4,60 m.

De voortstuwing geschiedt door 2 enkel- 
werkende dieselmotoren, welke ieder 
een Voith-Schneider-propeller aan drijven. 
Deze motoren zijn van het fabrikaat 'Werk
spoor type Rub 215 x 12 met 12 cilinders, 
die gezamenlijk een vermogen van 3400 
pk kunnen ontwikkelen.

De propellers hebben een diameter van
3.20 m; de propellerbladen zijn 2 m lang.

Door de wijze van opstelling van de pro
pellers heeft het schip een bijzonder grote 
wendbaarheid, terwijl het gevaar van ken
teren tijdens een havenassistentie praktisch 
uitgesloten is.

De sleeplier van het fabrikaat Norwinch 
heeft twee draadtrommels, ieder met een 
capaciteit van 500 m staaldraad van 5j,4" 
omtrek.
De kapiteinshut en de hut van de marco
nist bevinden zich op het hoofddek, de 
overige hutten zijn benedendeks.

Evenals een aantal andere sleepboten 
van de N.R.S. is ook de Indusbank voor
zien van een uitgebreide brandblusinstal- 
latie met water en schuimkanonnen in de 
voormast en 10 aansluitingen voor brand
slangen aan dek. Voor bergingsdoeleinden

zijn verder aan boord een verplaatsbare 
motorgedreven pomp, een duikuitrusting, 
enz.

De meest moderne navigatie-en com
municatiemiddelen zijn opgesteld in het 
stuurhuis, van w aaruit men naar alle zij
den een bijzonder goed uitzicht heeft.

Alle hydraulische dekwerktuigen, zo
als sleep- en ankerlieren, zijn ook vanuit 
het stuurhuis te bedienen.

De Indusbank is voor de vaart op zee 
uitgerust met een uitgebreide rad io /te le
fonie- en telegrafie-installatie voor alle 
frequenties.

De Indusbank  is met haar vermogen 
van 3400 pk de sterkste Voith-Schneider 
sleepboot ter wereld.

Het schip zal worden gestationeerd in

Europoort, waar het zal worden ingezet 
bij het assisteren van de allergrootste tan
kers. De Indusbank is uitgerust als ber- 
gingsboot voor de Noordzee.

Met de indienststelling van de Indus
bank bestaat de vloot van de N.R.S. thans 
uit 9 eenheden: 6 Voith-Schneider sleep
boten van 1250 tot 3400 pk en 3 schroef - 
sleepboten van 1250 tot 1650 pk.

Het ligt in het voornemen van de rederij 
om, na opgedane ervaringen met de In
dusbank nog drie dergelijke boten in bouw 
te geven.

Op 13 juni j.1. werd voor genodigden in 
het havengebied een demonstratie gege
ven, waarbij de gemakkelijke besturing en 
de manoeuvreervaardigheid van de boot in 
het bijzonder opvielen.



DE B O U W  VAM M ET G LA SV EZ EL  V ER ST ER K T E
POLYESTER VAARTUIGEN

Bewerkt door

DEEL 1 Ir. H . J. W IM M ERS

Een publikatie van Lloyd's Register o f Shipping  
door A. M c. Innes en W . L. Hobbs —  no. 43

H et behoeft geen nadere toelichting wanneer wordt gesteld dat de toepassing van gewapende kunststoffen in de bouw van kleinere  
schepen een steeds belangrijker rol is gaan spelen.
Sedert 20 jaar heeft dit materiaal zich zodanig in de scheepsbouw ingeburgerd, dat de toepassing daarvan bij sloepen en jachten algemeen  
is en dat reeds schepen van ca. 25 meter lengte zijn gebouwd.
H et is te voorzien dat binnen korte tijd schepen van nog grotere afmetingen zullen worden gebouw d en het is thans nog onm ogelijk te 
voorspellen wat in de toekom st de grens zal zijn, te meer daar de ontwikkeling van betere materialen niet mag worden uitgesloten. 
L loyd’s  Register of Shipping heeft deze ontwikkeling nauwlettend gevolgd en het is een belangrijk feit, dat dit classificatie-bureau de 
noodzaak heeft ingezien om  voorschriften voor de bouw van schepen van glasver sterkte kunststoffen op te stellen.
Z o  is in 1965 uitgegeven de ,,Provisional Rules for Application o f Glassreinforced Polyester to  Fishing Craft”.
O ok zijn enige publikaties door Lloyd’s Register uitgegeven. Z o  gaf in 1958 wijlen A . J. W. Hedger een algemeen overzicht van 
glasver sterkte kunststoffen.

Thans is een artikel verschenen over 
„Glass Reinforced Plastic boatbuilding” 
geschreven door de heren A. Mc. Innes 
en W. L. Hobbs. In dit artikel wordt een 
uitvoerige behandeling gegeven van de 
voor deze bouw benodigde materialen en 
verder de werkmethoden en constructies 
die bij de bouw van kleinere vaartuigen 
van belang zijn.
Kunststofboten worden veelal vervaardigd 

in werkplaatsen, die soms zijn gelegen 
buiten de traditionele scheepsbouwgebie- 
den. Toezichthoudend personeel in deze 
rayons ziet zich soms plotseling geplaatst 
voor het feit, dat naast de gewone werk
zaamheden toezicht moet worden gehou
den op de bouw van vaartuigen van een 
voor hen weinig bekend materiaal. Dit 
artikel nu, is voor een belangrijk deel be
stemd voor toezichthoudend personeel en 
is in een vorm gegoten, die sterk op de 
werkplaats is gericht. D aarbij is ernaar ge
streefd een informatiebron samen te stel
len voor hen die met de bouw van kunst- 
stofvaartuigen worden geconfronteerd.

Uit dit oogpunt zal het wellicht nuttig 
zijn dit artikel in de Nederlandse taal on
der de aandacht van Nederlandse lezers te 
brengen. Opgemerkt m oet worden dat 
het artikel hoofdzakelijk de Britse werk
methoden en ervaringen weergeeft. Het 
eerste gedeelte van dit artikel behandelt de 
materialen en de verwerkingsmethoden, 
welke men eveneens voor een groot ge
deelte kan vinden in de verschillende 
handboeken. Teneinde een volledig ge
heel te verkrijgen, worden deze onderwer
pen vrij uitvoerig behandeld.

D aar de kwaliteit van het eindprodukt 
sterk afhankelijk is van de omstandighe
den waaronder het lam inaat wordt ver
vaardigd, zullen in het tweede deel van 
het artikel de omstandigheden in de 
kunststofwerkplaatsen m et de diverse 
hulpmiddelen worden behandeld, waarbij 
wordt aangegeven aan welke eisen de

werkplaatsen m oeten voldoen. D aarna 
volgen hoofdstukken die handelen over 
het bouwen, constructieuitvoeringen, toe
zicht en controle en over reparatie en on
derhoud.

Deel I
M A TER IA L EN  E N  V ERW ERK IN G S
M ETH O D EN

Kunststof m aterialen kunnen worden 
onderverdeeld in tw ee hoofdgroepen, de 
thermoplasten en de thermoharders, al 
naar gelang van de invloed van warmte 
op hun eigenschappen. Thermoplasten, 
zoals eveneens m et m etalen het geval is, 
zijn hard en  zacht, afhankelijk van de 
temperatuur; zij w orden zachter bij ver
warming en harder bij afkoeling. Dit p ro 
ces van zachter en  harder worden door 
temperatuursverschillen kan zo  vaak w or
den herhaald als gewenst, zonder dat in 
het algemeen enige noemenswaardige af
wijking van de eigenschappen in de diver
se toestanden optreedt.

Het m erendeel van de therm oharde 
materialen daarentegen, w ordt eerst zacht 
gemaakt door warm te en druk en wordt 
in deze zachte toestand gevormd. V erdere 
toevoeging van w arm te veroorzaakt een 
chemische verandering in het materiaal, 
waardoor een hard  en een niet smeltbaar 
produkt w ordt verkregen. D it proces is 
niet om keerbaar en de reeds gevormde 
thermoharde kunststoffen kunnen niet 
opnieuw worden gevormd.

De oudere therm oharde materialen, zo
als fenolhars, ontwikkelen vluchtige be
standdelen gedurende de uitharding. Om 
blazen en vervorm ingen gedurende het 
vormen en uitharden te voorkomen, zijn 
dure, zwaar geconstrueerde matrijzen no
dig, die hoge drukken kunnen weerstaan.

Polyesterharsen, of juister, onverza
digde polyesterharsen, behoren tot de 
thermoharde m aterialen. Zij zijn harsen

in vloeibare vorm die op verschillende 
m anieren kunnen uitharden afhankelijk 
van de hoeveelheden katalysator en ver
sneller, welke aan de hars w orden toege
voegd. Zij hebben echter het voordeel, 
d at e r geen condensatie-produkten ont
staan gedurende het uithardingsproces en 
dat er geen hoge drukken benodigd zijn 
bij het vormen.

Polyesterharsen werden het eerst toe
gepast voor commerciële doeleinden ge
durende de tweede wereldoorlog, toen 
glasvezel versterkte kunststoffen werden 
gebruikt om  radar-installaties te bescher
men. De luchtvaartindustrie bleef na de 
oorlog het belangrijkste terrein w aarop de 
ontwikkeling zich afspeelde to tdat de prij
zen van zowel hars als van glasvezels 
daalden, w aardoor het toepassingsgebied 
aanzienlijk kon worden uitgebreid. G edu
rende de periode tussen 1952 en 1955 
kwam een goedkopere vorm  van glasver
sterking beschikbaar, nam elijk de m at, 
die is samengesteld u it korte glasvezels.

Deze economische factoren, gekoppeld 
aan de zeer aantrekkelijke m ogelijkheden 
van glasversterkte polyesterharsen, was 
de aanleiding tot een m eer uitgebreide 
toepassing van dit m ateriaal. Tegenw oor
dig worden bijna alle kunststofboten ver
vaardigd van polyesterhars versterkt m et 
glasvezels in de vorm van m at, weefsel 
etc. en in  dit artikel zullen uitsluitend de
ze m aterialen worden behandeld.

H et grootste deel van de bo ten  w ordt 
gebouwd volgens de „hand lay-up” m etho
de hetgeen wil zeggen dat het lam inaat 
laag voor laag met de hand w ordt aange
bracht, waarbij de glasversterking gelijk- 
tijdig met hars wordt geïm pregneerd.

Evenwel worden ook soms boten ge
bouw d d.m.v. de vacuüm en de drukm e- 
thode, m aar aangezien deze m ethoden een 
studie op zichzelf vormen, zal in d it arti
kel alleen de „hand lay-up” m ethode 
w orden besproken. D e verschillende m e



Fig. 1. Derivatie van stoffen, gebruikt voor de samenstelling van polyesterhars.

thoden van bouwen zijn beschreven in een 
artikel in 1958 samengesteld door wijlen 
A. J. Hodger en behoeven hier geen ver
dere uitleg.

Naast de polyesterhars zijn er nog twee 
andere harsen die in aanmerking komen 
voor de bouw van boten, de expoxyhar- 
sen en de fenolharsen. Beide zijn moei- 
Iijker verwerkbaar en kostbaarder dan po
lyesterhars en worden derhalve m inder 
toegepast.

De epoxyharsen hebben betere fysische 
en mechanische eigenschappen dan de po- 
lyesterharsen en zij worden hoofdzake
lijk toegepast voor lijmverbindingen en 
voor de fabrikatie van mallen w aar de 
grootte van de serie de hogere kosten 
rechtvaardigt.

Deze harsen zullen de polyesters m o
gelijk in de loop van de tijd kunnen ver
dringen wanneer de moeilijkheden ver
bonden aan hun verwerking zijn onder
vangen en de kostprijs te zijnertijd die 
van de polyesterharsen zal benaderen. De 
fenolharsen zijn niet zo goed als de po
lyesterharsen en afgezien van een paar ex
perimentele mallen, heeft m en op dit ter
rein deze harsen weinig toegepast.

1.2. De polyester harsen

1.2.1. De chemische samenstelling

Evenals een zuur en een base tezamen 
een zout vormen kent men in de organi
sche scheikunde de reactie van een orga
nisch zuur met een alkohol die een ester 
en water oplevert. Bij toepassing van spe
ciale soorten alkohol (zoals glycol) en di- 
carbonzuren verkrijgt men een polyester 
en water.

Deze reactie, tezamen m et toevoeging 
van andere stoffen zoals verzadigde di- 
carbonzuren en een „cross linking” mo- 
nomeer, vormen het basisproces in  de ver
vaardiging van de polyesterhars (onder 
„Cross linking” verstaat men het vormen 
van een drie dimensionaal netwerk). Dc 
eigenschappen van de uiteindelijk verkre
gen hars worden bepaald door de soort 
en de hoeveelheden van de zuren, glyco
len en monomeren die gebruikt worden 
bij de reactie en aangezien er een groot 
aantal variaties in de compositie van de 
reactie mogelijk zijn, heeft m en de be
schikking over een grote verscheidenheid 
aan harsen welke uiteenlopende eigen
schappen bezitten. De meest gebruikte on
verzadigde zuren zijn maleinezuur anhy- 
dride en fum aarzuur, terwijl ftaalzuur 
anhydride en isoftaalzuur de meest ge
bruikte verzadigde zuren zijn. De meest 
gebruikte glycol is ethyleenglycol terwijl 
als cross linking m onom eer vrijwel uitslui
tend styreen wordt gebruikt. Al deze che
mische stoffen worden verkregen uit 
steenkool of petroleum en figuur 1 geeft 
de herkom st weer van de grondstoffen 
voor de bereiding van een bepaald polyes
terhars. Polyesterharsen zijn visceuze 
blanke vloeistoffen variërend in viscositeit 
van dun vloeibaar, zoals glycerine, tot één

zo dik als de norm ale olie voor een ver
snellingsbak. Z e  kunnen verschillend in 
kleur zijn van transparant als w ater tot 
strogeel. Polyesters en vooral hun oplos
sing in monomeren, zoals styreen, hebben 
een beperkte stabiliteit in opgeslagen toe
stand en zullen langzaam stollen of gele- 
ren wanneer zij gedurende een lange pe
riode zijn opgeslagen. Tijdens de fabrica
ge worden kleine hoeveelheden van een 
stabilisator of inhibitor toegevoegd om  de 
geltijd te verlengen. Deze hoeveelheden 
worden vergroot wanneer de hars naar 
warme streken m oet worden verscheept.

1.2.2. Soorten polyesterhars
E r zijn verschillende soorten van po

lyesterhars, ieder samengesteld voor een 
specifiek gebruik. De volgende soorten 
worden het m eest toegepast:

„General Purpose” hars: Deze polyes
terhars is gemaakt voor constructie in het 
algemeen, waarbij hars en glas m et de 
hand worden aangebracht. Deze zijn ver
krijgbaar in een grote variatie van visco
siteit teneinde aan de wensen van de ver

werker te voldoen. E r is tevens een grote 
variatie in fysische en mechanische eigen
schappen van de afzonderlijke harsen.

Het type dat gebruikt wordt voor de 
bouw van boten, heeft een goede bestand - 
heid tegen water en bezit een middelma
tige mechanische sterkte.

Hitte bestendige hars: Gewone polyes
terharsen kunnen tem peraturen van maxi
maal 150 °C verdragen gedurende lange
re tijd. V oor betere hittebestendigheid 
m oet men inplaats van styreen een hitte
bestendige monomeer zoals triallylcyanu- 
raat kiezen, dat voor een korte periode 
de hittebestendigheid opvoert tot 250 °C.

Deze harsen worden gewoonlijk ge
bruikt voor vliegtuigen en voor onderde
len van wapens.

Chemisch bestendige hars: Deze soor
ten zijn het onderwerp geweest van specia
le studies door de fabrikanten en er zijn 
harsen verkrijgbaar, zoals die gebaseerd 
op bisfenol polyester, welke een betere 
chemische bestandheid hebben dan de 
harsen voor normaal gebruik.



Licht bestendige hars: Deze hars is ont
worpen voor de fabrikatie van transpa
rante dakbedekkingen en is goed tegen de 
invloed van licht bestand waardoor wordt 
voorkomen dat de laminaten in de loop 
van de tijd geel zullen worden.

Deze eigenschap kan ook verkregen 
worden voor de gewone hars door toevoe
ging van een speciale licht stabiliserende 
stof.

Brandwerende hars: Alle gewone har
sen kunnen branden en zullen de ver
branding voortzetten nadat de brandhaard 
is verwijderd. Zelfdovende harsen daar
entegen branden wel in de nabijheid van 
een vlam, maar gaan uit als men de vlam 
weghaalt. De zelfdovende eigenschappen 
worden gewoonlijk verkregen d.m.v. toe
voeging van chloorverbindingen bij de 
hars m aar eveneens door het gebruik van
H .E .T . zuur.

Flexibele hars: Dit type is eigenlijk een 
gemodificeerde hars en wordt speciaal 
ontworpen om gemengd te worden met 
de ,,general purpose” hars teneinde gro
tere flexibiliteit, veerkracht en stootvast
heid te verkrijgen. Twee andere soorten 
polyesterharsen die steeds meer gebruikt 
worden en van belang zijn te vermelden, 
genieten een grotere bekendheid onder 
hun chemische aanduiding dan hun toe- 
passings aanduiding;

Isoftaalzure hars: De polyesterharsen 
op isoftaalzuur basis vertonen verbeterde 
eigenschappen voor wat betreft de ver
werking zowel in warme als in koude 
toepassing omdat zij de glasversterking 
beter impregneren. Zij hebben een verbe
terde weerstand tegen chemicaliën en 
schoonmaakmiddelen en behouden hun 
sterkte beter in vochtige omstandigheden.

H .E .T . zure hars: Dit type vindt uitge
breide toepassingen in de Verenigde Sta
ten van Amerika, in Europa echter wordt 
deze hars nog niet veel toegepast. De fy
sische eigenschappen zijn nagenoeg gelijk 
aan die van het „general purpose” type, 
m aar de brand- en de weersbestendigheid 
zijn beter dan die van harsen welke zelf- 
dovend zijn gemaakt door andere me
thoden.

I.2.3. Hars systemen
Polyesterharsen vereisen de toevoeging

van enkele van de volgende hulpstoffen 
opdat ze gebruikt kunnen worden voor 
het maken van laminaten. De volgende 
chemische componenten vormen het sys
teem van polyesterhars: katalysatoren, 
versnellers, toeslagstoffen in de vorm 
van: thixotrope middelen, kleurstoffen, 
brandwerende middelen, vulstoffen of 
versnijmiddelen.

De fabrikant kan de hars in zijn basis
samenstelling, of reeds vermengd met de 
versneller, versterken met enige van de bo
ven genoemde toeslagstoffen.

Verscheidene jaren geleden was het ge
bruikelijk dat de verbruiker om economi

sche redenen alleen de hars kocht en het 
mengen van de hars zelf uitvoerde, maar 
gedurende de laatste jaren is de prijs van 
de hars aanzienlijk gedaald, tengevolge 
van betere fabricagetechnieken en een 
verbeterde wijze van aanvoer en de alge
hele trend is nu dan ook dat de verwer
ker het samengestelde harsmengsel koopt.

Wanneer de verwerker veranderingen 
in de basishars gaat aanbrengen door toe
voeging van vulstoffen en kleurstoffen en 
wanneer hij de viscositeit verandert door 
toevoeging van styreen of thixotrope 
stoffen, dan moet dit op de juiste manier 
gebeuren met een goede menginstallatie. 
Bij het mengen van de hars moeten de hoe
veelheden van de verschillende compo
nenten nauwkeurig gemeten worden en in 
de juiste volgorde worden toegevoegd. 
Deze meting kan geschieden door weging 
of door volumebepaling, waarbij gebruik 
moet worden gemaakt van nauwkeurige 
apparatuur teneinde een redelijke graad 
van nauwkeurigheid te verkrijgen. De 
materialen moeten door een mengappa- 
raat met een langzame constante snelheid 
vermengd worden met de hars om zo
doende een homogeen mengsel, vrij van 
luchtbellen, te verkrijgen. Harsen die bij 
levering reeds gemengd zijn door de fabri
kant, moeten goed geroerd worden voor 
men de katalysator of andere stoffen toe
voegt.

1.2.4. Katalysatoren en versnellers
Onverzadigde polyesterharsen zullen, 

indien men lang genoeg wacht, vanzelf 
uitharden, m aar deze polymerisatie snel
heid is veel te gering voor praktische toe
passingen. (polymerisatie is de opbouw 
van macromoleculen). H et toevoegen van 
katalysatoren en versnellers is noodzake
lijk om de tijd van het uitharden van de 
hars, terug te brengen tot binnen prakti
sche grenzen. Katalysatoren worden kort 
voor de verwerking aan de hars toege
voegd om de polymerisatie reactie te ont
ketenen. Versnellers worden toegevoegd 
om de reactie mogelijk te m aken bij werk- 
plaatstemperatuur en de snelheid ervan 
te kunnen regelen. Versnellers hebben 
weinig invloed op de hars zonder de aan
wezigheid van katalysatoren en deze 
worden daarom door de fabrikant soms 
al vooraf in de hars gemengd.

Hieronder volgen nu de combinaties 
van katalysator en versneller zoals deze 
gewoonlijk toegepast worden:

a. Methyl-ethyl-keton-peroxide en een 
kobalt versneller

b. Cyclohexanon-peroxide en een ko
balt versneller

c. Benzoyl-peroxide en een tertiaire ami- 
ne versneller.

Bij de bouw van vaartuigen m aakt men 
meestal gebruik van a. en b. Om veilig
heidsredenen en om de behandeling en 
het mengen eenvoudiger te maken worden 
de katalysatoren en de versnellers in pas

ta’s of vloeibaar, als een mengsel met 
een andere stof in de handel gebracht.

De katalysator kan opgelost worden in 
een weekmaker op basis van een ftaal- 
zure ester of in een ander geschikt oplos
middel, terwijl de versneller opgelost 
wordt in hars, styreen, terpentine, of in 
een ander geschikt oplosmiddel. H et op
losmiddel mag de hars niet al te zeer ver
dunnen en geen nadelige uitwerking heb
ben op de hars. Het juiste percentage van 
aktieve chemikaliën in het mengsel w ordt 
voorgeschreven door de fabrikant bij
voorbeeld: 6 procent kobalt naphthenaat, 
wat wil zeggen dat het styreen mengsel 6 
procent van actieve kobalt zal m oeten be
vatten.

De samenstelling van de katalysato r/ 
versneller combinatie en de hoeveelheden 
waarin ze gebruikt worden, zijn gewoon
lijk door de harsfabrikant voorgeschre
ven, deze hoeveelheden variëren van een 
minimum van 1 % tot een m aximum van 
4 % afhankelijk van de concentratie van 
de gebruikte samenstelling en de verlang
de geltijd. (Geltijd is de tijd w aarna de 
hars in een niet vloeibare geltoestand 
overgaat).

De hoeveelheid katalysator moet binnen 
deze grenzen liggen, daar een overschrij
ding hiervan een te snelle geleer- of uit- 
hardingstijd to t gevolg heeft m et daaraan 
gepaard gaande slechte lam inaat eigen
schappen, terwijl een te langzame reactie 
er de oorzaak van kan zijn, dat de hars 
niet geheel uithardt. Variaties in  de uit- 
hardingstijd worden verkregen door de 
juiste hoeveelheid versneller en niet door 
de hoeveelheid katalysator. Evenm in 
wordt een teveel aan versneller gebruikt 
om een tekort aan katalysator aan te 
vullen.

Voorts moet nog opgemerkt worden 
dat katalysatoren en versnellers belem 
merend kunnen werken wanneer zij in 
een te hoge of te lage concentratie ge
bruikt worden en daar deze concentratie 
zeer specifiek is voor een bepaalde hars
soort en voor verschillende harsen geheel 
anders kan zijn, m oet de verwerker de 
instructies van de harsfabrikant nauwge
zet opvolgen en binnen de aangegeven 
grenzen blijven. E r is een toenemende 
tendens te bespeuren bij de verwerkers 
om het vloeibare M E K P /kobalt systeem 
te gebruiken is plaats van het H .C .H ./ 
kobalt systeem in pastavorm. D e vloei
bare katalysator is beter te gebruiken en 
is eveneens economischer. De katalysator 
met een kostprijs van 10 shilling per lbs, 
is de duurste component van het harssys
teem en daar er slechts twee procent 
M EKP nodig is tegen vier procent H .C .H . 
met een evenredige reductie van de hoe
veelheid versneller, geeft dit een aanzien
lijke besparing in de kosten van de m a
terialen.

1.2.5. Thixotrope eigenschappen
De viscositeit van de hars m oet zoda

nig zijn dat de glasversterking met de 
hars, door en door wordt geïmpregneerd.



Bij het bouwen van rompen van vaar
tuigen en dergelijke objecten kan het 
noodzakelijk zijn om de viscositeit van de 
hars te vergroten door het toevoegen van 
een thixotrope stof, zoals acrosol, om te 
voorkomen dat de hars ter plaatse van de 
verticale wanden te veel wegzakt.

De hoeveelheid die w ordt toegevoegd 
moet juist genoeg zijn om nadelig weg
zakken van de hars te voorkomen, anders 
ontstaan er gemakkelijk luchtinsluitingen 
in het laminaat, die de sterkte en de wa
terbestendigheid nadelig beïnvloeden.

Anderzijds kan het gewenst zijn om 
de viscositeit van de hars te verlagen door 
het toevoegen van styreen, echter nooit 
m eer dan door de harsfabrikant wordt 
voorgeschreven.

1.2.6. Brandwerende eigenschappen

Alle gewone polyesterharsen kunnen 
branden en blijven doorbranden, ook 
wanneer men de ontstekingsbron weg
haalt. H et lam inaat smelt of verdampt 
niet zoals dat geschiedt m et thermoplas
tisch materiaal, de hars brandt weg met 
achterlating van de slappe, ongesteunde 
en zwart geblakerde glasversterking.

M en kan verschillende harsen samen
stellen die betere brandwerende eigen
schappen bezitten, welke gewoonlijk ver
kregen worden door het vrijkomen van 
chloorgas of water uit de hars wanneer 
deze aan overmatige hitte wordt blootge
steld. Bij de bouw van vaartuigen worden 
de brandwerende eigenschappen van de 
hars verkregen door de volgende metho
den, genoemd in volgorde van toenemen
de brandwerendheid:

1. het toevoegen van bepaalde chemi
sche bestanddelen aan de hars;

2. door gebruik te m aken van een chloor 
bevattende polyester;

3. door gebruik te m aken van een
H .E.T.-zure polyester.

De hierboven genoemde volgorde geldt 
ook voor weerbestendigheid, mechani
sche eigenschappen en het behoud van de 
eigenschappen bij veroudering. Deze 
rangschikking gaat ook op voor wat be
treft de kostprijs, m aar niet voor de mate 
van toepassing, daar het merendeel van 
de verbruikers de eerste methode toepast.

Lam inaten gemaakt van deze harsen 
hebben een slechtere weerbestandheid en 
lagere sterktecijfers vergeleken met de on
vermengde harsen, hetgeen de reden is 
dat verschillende verbruikers liever de ge
wenste brandwerendheid trachten te be
reiken met conventionele chloorrijke 
brandwerende verven dan door gemodifi
ceerde harsen toe te passen. Bij de eerste 
m ethode bestaan de stoffen, welke aan de 
hars worden toegevoegd uit antimoon- 
oxide en gechloreerde parafinen, gewoon
lijk in verhouding van respectievelijk 10 
ä 15 procent. Indien er een hoge graad 
van brandwerendheid wordt geëist, kan

men een combinatie toepassen van de eer
ste methode, met toeslagstoffen en met 
één van de twee andere methoden, waar
bij men de hoeveelheid toegevoegde stof
fen moet beperken om een redelijke 
weersbestandheid te verkrijgen.

Het brandwerend effect wordt daaren
tegen verminderd wanneer men een vul
stof van het calciumcarbonaat type ge
bruikt in het laminaat, daar deze de wer
king van het vrije chloor opheft.

1.2.7. Kleurstoffen

Door het zorgvuldig mengen van de 
hars met een geschikte kleurstof kunnen 
de werkstukken in iedere gewenste kleur 
worden uitgevoerd. De kleurstoffen wor
den aan de gelcoat toegevoegd. M en kan 
de verschillende lagen van het laminaat 
eronder eveneens dezelfde kleur geven, 
maar m en kan de hars ook blank laten 
om een betere inspectie mogelijk te ma
ken. Hoewel de werkstukken meestal in 
de hars worden gekleurd met zeer goed 
resultaat, wordt de beste afwerking nog 
altijd door schilderen verkregen. Mocht 
de verf echter beschadigd worden, dan 
valt de kras niet te zeer op wanneer men 
in het lam inaat dezelfde kleur aange
bracht heeft. De kleurstoffen die in aan
merking kom en voor het gebruik zijn 
proefondervindelijk bepaald en mogen 
niet aangetast worden door o.m. de orga
nische peroxiden, de vrijkomende warmte 
bij het uitharden en de aanwezigheid van 
kobalt versneller in relatief hoge concen
traties.

De verwerker moet goed voorgelicht 
worden door de harsfabrikant omtrent 
het type en de hoeveelheid waarin de 
kleurstoffen toegepast worden en voor 
men aan een groot werkstuk begint, dient 
men zeker enige proefstukken te maken.

Van anorganische kleurstoffen, zoals 
anantasis titanium wit, roetsoorten en 
bruine kleurstoffen weet men dat ze de 
kobalt naftenaat absorberen. Wanneer dit 
gebeurt, w ordt het verhardingsproces ge
remd in de m ate waarop de absorbtie 
heeft plaats gehad en in zulke gevallen 
kan men extra versneller toevoegen om 
deze absorbtie te compenseren.

Organische kleurstoffen bieden de 
grootste mogelijkheden om kleuren te 
verkrijgen en gelukkig worden vele van 
deze kleuren niet aangetast door de kata
lysator of versneller; toch zijn er hierbij 
ook kleurstoffen die het uitharden van de 
hars geheel stopzetten. De hoeveelheid 
kleurstof w ordt gewoonlijk bepaald dooi
de diepte van de kleur die is vereist, maar 
door de vertraging in de uithardingstijd 
wordt men in het algemeen aangeraden 
niet meer dan 2 a 3 procent van het hars
gewicht aan kleurstof te gebruiken of in 
het geval kleurpasta’s worden toege
past, een m aximum van 5 procent. Waar 
het nodig is om kleurstof in poedervorm 
te gebruiken, moet men ze met een kleine 
hoeveelheid hars fijnmalen en daarna met 
de rest van de hars vermengen.

Gedurende de laatste jaren gaan steeds 
meer harsverwerkers er toe over om gel- 
coat-harsen te gebruiken, die reeds sa
mengesteld zijn door de harsfabrikant. 
Anders moet men vier of vijf verschillen
de grondstoffen met elkaar vermengen die 
sterk in viscositeit verschillen, zodat zij 
moeilijk te mengen zijn en die verder in 
zeer uiteenlopende hoeveelheden moeten 
worden toegevoegd, zodat het in de prak
tijk problemen geeft om een redelijke 
nauwkeurigheid te verkrijgen. Men is ja
ren geleden hiertoe gekomen nadat men 
een van de eerste moeilijkheden nl. het 
kleuren van de polyesterhars heeft opge
lost door de kleurstoffen van tevoren 
klaar te maken en deze kleurmiddelen 
in pastavorm te verstrekken, waarna deze 
pasta’s door roeren opgelost konden wor
den in de hars.

Vele verbruikers zien het voordeel van 
deze werkmethode in. De gerede gelcoat- 
harsen, zoals deze nu ontwikkeld zijn, 
worden verkregen door het mengen van 
diverse harsen met verschillende eigen
schappen, aangezien geen hars alleen alle 
noodzakelijke eigenschappen kan ver
schaffen. Een kleine hoeveelheid van vas
te bestanddelen bleek de weerstand tegen 
oppervlaktescheuren te vergroten, mits 
de vulstof goed in  de hars geroerd wordt 
bij het mengen en niet later pas vermengd 
wordt met het harsmengsel.

De verschillende componenten zijn 
reeds aan de hars toegevoegd, zodat het 
wegen en afmeten tot een minimum is te
ruggebracht; ook de versneller kan van te 
voren in de hars worden gebracht, zodat 
alleen nog de toevoeging van de katalysa
tor overblijft. Ook de kwaliteit van de 
kleurstoffen is aanmerkelijk verbeterd. 
Nog niet lang geleden liep men met ge
kleurde hars een groot risico en voor het 
mengen en aanbrengen was een grote er
varing nodig. W anneer de fabrikant de 
juiste soort kleurstof uitzoekt om de hars 
mee te vermengen, dan worden meestal 
veel grotere hoeveelheden toegevoegd dan 
de 2 ä 3 procent die hierboven genoemd 
werden. Soms tot 10 procent toe, afhan
kelijk van de dekkracht van de betreffen
de kleur. W ordt de kleurstofpasta door de 
verwerker toegevoegd, dan is 5 procent 
een goed gemiddelde, hoewel men soms 
tot 8 ä 10 procent kan gaan. Wanneer de 
hars ook nog vuurdovende- en andere 
toeslagstoffen bevat, moet men het per
centage zo laag houden als mogelijk is 
voor de diepte van de kleur.

1.2.8. Vulstoffen

Om verschillende redenen worden che
misch niet actieve stoffen aan de hars toe
gevoegd. De belangrijkste hiervan zijn:

1. het omlaag brengen van de kosten;

2. vereenvoudiging van de verwerking;

3. het geven van bepaalde.eigenschap
pen aan het laminaat.



In de „Plastic Yacht Rules” staat 
Lloyd’s Register het gebruik van vulstof
fen in laminaten voor constructies toe. De 
hoeveelheid vulstoffen is evenwel beperkt 
to t maximaal 25 procent van het harsge
wicht, mits de buig- en treksterkte en de 
weerbestandheid van het laminaat niet 
worden verminderd. De vulstoffen moe
ten van een beproefd type zijn met de vol
gende eigenschappen:

1. de vulstof m ag geen nadelige invloed 
hebben op de mechanische en fysi
sche eigenschappen van het laminaat;

2. de vulstof moet zich goed mengen 
met de hars en de viscositeit mag niet 
te hoog worden;

3. de deeltjes van de vulstof moeten de 
juiste afmeting en vorm hebben;

4. de vulstof moet een lage olieabsorbtie 
hebben.

In  feite behoren de enige vulstoffen 
die door Lloyd’s Register goedgekeurd 
zijn voor het bouwen van schepen tot de 
calciumcarbonaat groep. Hoewel het 
merendeel van de jachtbouwers helemaal 
geen vulstoffen gebruikt, zijn er bou
wers van reddingsboten die deze stoffen 
reeds jaren gebruiken voor het verbeteren 
van de hars. Een toepassing waarbij vul
stoffen voordeel opleveren bij het opbou
wen of gieten van dikke gedeelten is 
bijvoorbeeld de kielzool van zeiljachten. 
D oor de dikte van deze onderdelen komt 
er veel warmte vrij in het laminaat en een 
vergroting van de hoeveelheid vulstof, 
Lloyd’s Register staat 50 % toe, zal de 
vrijkomende warmte verminderen, zodat 
de tem peratuur niet zo hoog oploopt, 
w aardoor beschadigingen aan de omrin
gende constructies worden voorkomen.

Toevoeging van vulstoffen vermindert 
de krimp van het laminaat daar de warm
te- ontwikkeling minder wordt. De uitzet- 
tingscoëfficiënt van de hars nadert meer 
die van de glasvezels.

1.3. Glasversterking
Zoals vele andere thermoharde kunst

stoffen hebben polyesterharsen een goede 
druksterkte, m aar een relatief lage stijf
heid, treksterkte en slagvastheid. De me
chanische eigenschappen kunnen worden 
verbeterd door het aanbrengen van een 
versterking in de vorm van geweven ve
zels van een sterk materiaal. Voor ver
sterking worden vrijwel uitsluitend glas
vezels gebruikt, hoewel ook andere vezels 
zoals asbest vezels of vlasweefsel etc. kun
nen worden toegepast.

In laminaten, waaraan speciale eisen 
worden gesteld, zoals slijtbestendigheid 
etc. vinden synthetische vezels een steeds 
grotere toepassing. Er zijn verschillende 
redenen waarom glasvezels als versterking 
worden toegepast o.m. de volgende:

1. Goede mechanische sterkte.

2. Z eer stabiel onder extreme tempera
turen en vochtigheid.

3. Geringe wateropname.

4. De kwaliteit loopt niet terug en ze 
vergaan niet.

Globaal verloopt het fabricageproces
als volgt:

Gesmolten glas wordt m et een hoge 
constante snelheid vanuit een elektrisch 
verwarmde oven door een groot aantal 
openingen in platina spindoppen gevoerd, 
waardoor draden worden getrokken, die 
t.g.v. de hoge snelheid waarmede dit ge
schiedt zeer dun zijn. W anneer de afzon
derlijke draden uit de spindoppen komen, 
worden ze onmiddelïijk samengebundeld 
tot een garen (strand). Voor het samen
bundelen wordt een smeermiddel of bin
der aangebracht om de draden samen te 
binden en het schurende effect van de 
glasvezels tegen te gaan.

De garens worden op hun beurt gebun
deld tot rovings, gedraaid tot strengen om 
naderhand te kunnen worden geweven of 
gesneden in korte stukjes voor de fabri
cage van matten. De fabrikatie van glas
versterking is schematisch afgebeeld in 
figuur 2.

1.3.2. H et alkaligehalte van glasvezels
E r zijn twee glastypen w aarv an  glasve

zels worden gemaakt. H e t  e e rs te  type_ is 
een glassoort m et een laag  a lkali borosili- 
kaat gehalte, welke m en gew oonlijk aan
duidt met „E ” glas, h e t tw eede type is 
één van de vele kalk-soda g lassoorten  
met een alkaligehalte v an  8 to t  15 p ro 
cent, dat aangeduid w ordt m et , ,A ” glas.

H et „E ” glas, met een alkali p e rcen ta 
ge van max. 1 % , w ord t gekozen  voor 
laminaten die bestand m oeten  z ijn  tegen 
warmte, tegen een vochtige om geving en 
onderdompeling in water. G las m et een 
hoog alkaligehalte is gevoeliger voor 
vocht en chemische aantasting e n  verliest 
gemakkelijker zijn sterkte o n d e r  slechte 
omstandigheden. Men kan h e t  alkali
gehalte in het glas aantonen d o o r  een ve
zel boven een bunsenbrander m et een 
blauwe vlam te houden. D oor h e t hoge 
alkaligehalte zal de vlam  o ran je  w orden 
gekleurd. Echter hebben verschillende 
verwerkers hun vraag n a a r , ,E ” glas be
perkt omdat zij er in de p rak tijk  bij nor
male w erkplaatsom standigheden geen 
duidelijk verschil in w ateropnam e-eigen- 
schappen hebben kunnen v in d en  tussen

Fig. 2. Derivatie van diverse glasversterkingen



laminaten met „E ” glas en met „A ” glas. 
De chemische eigenschappen van het glas 
kunnen van invloed zijn op de uiteinde
lijke eigenschappen van het laminaat, 
m aar deze invloed wordt totaal over- 
schaduwd door de invloed van de om
standigheden tijdens de fabricage van het 
laminaat. Lloyd’s Register en vrijwel al
le andere classificatiebureaus en opdracht
gevers verlangen het gebruik van „E” glas 
in reddingboten en bij de bouw van jach
ten.

„A ” glas is niet alleen minder sterk, in 
de vorm van vezels m aar ook in lamina
ten is het „A ” glas 10 a 15 procent zwak
ker. H et teruglopen van de sterkte van 
een lam inaat met „A ” glas wordt toege
schreven aan veranderingen die plaats 
vinden in het aanrakingsgebied van hars 
en glas. M aar het is niet bekend of de 
vermindering van de hechting te wijten is 
aan het glas zelf of dat het uitharden van 
de hars wordt beïnvloed door het hoge 
alkaligehalte van de glasvezels.

D aar „A ” glas gevoelig is voor vocht, 
moet men wanneer een laminaat aan 
vocht kan worden blootgesteld, aan „E” 
glas de voorkeur geven. H et is belangrijk 
dat de glasversterking goed droog is bij 
het verwerken, zodat de glasmaterialen 
in een droge omgeving moeten worden 
opgeslagen. De controverse tussen „A” 
en „E ” glas gaat echter steeds door; een 
recent tussentijds rapport van The Bri- 
tish Plastics Federation zegt er het vol
gende over; „De ervaring leert dat „E ” 
glas laminaten beter zijn dan „A ” glas la
minaten wanneer ze langdurig in water 
zijn ondergedompeld. In  de praktijk is 
echter eveneens gebleken dat verschillen
de toepassingen van ,,A ” glas onder der
gelijke omstandigheden toch wel een goed 
resultaat hebben gegeven.

1.3.2. Oppervlaktebehandeling van de 
glasvezels

De termen „size”, „finish” en „bin
der” worden in de praktijk veelvuldig ver
wisseld. Een „size” is een chemische be
handeling die de glasvezels ondergaan 
direct na het verlaten van de spindoppen.

Een „finish” is een chemische behan
deling die een weefsel ondergaat nadat 
het geweven is en is schoongemaakt.

Een „binder” is een bindmiddel dat ge
bruikt wordt om de gesneden glasvezels 
bij elkaar te houden in de vorm van 
„m at” gedurende de fabricage, het ver
voer en de verwerking. Teneinde de maxi
male fysische eigenschappen van een glas 
versterkt lam inaat te verkrijgen is het 
noodzakelijk dat er een goede hechting 
bestaat tussen het glas en de hars, zodat 
de krachten van de ene naar de andere ve
zel worden overgebracht via de hars.

De hechting, die zonder meer van glas 
en hars niet zo goed is, kan worden ver
beterd door het glas een oppervlaktebe
handeling te geven. Ook in vochtige om
geving moet deze oppervlaktebehande
ling zijn goede eigenschappen behouden.

Deze oppervlaktebehandeling, het 
aanbrengen van de „size” bij mat en ro
vings en het aanbrengen van „finish” bij 
weefsels, bestaat meestal uit het opbren
gen van een „chroom ” of een „silaan” 
finish. V oor toepassing in de scheeps
bouw heeft de „silaan” finish het voor
deel boven „chroom ” finish daar de eer
ste beter de sterkte behoudt dan de laat
ste. Voor het weven van de glasdraden is 
het noodzakelijk ze te beschermen met 
een soort smerende olie teneinde het we
ven te vergemakkelijken en de slijtage en 
het breken van de draden te beperken. 
Echter wordt hierdoor een wat minder 
goede hechting van de hars op het glas 
verkregen. D aartoe werden weefsels, die 
in droge en in vochtige omstandigheden 
aan hoge belastingen worden blootgesteld 
chemisch gereinigd of afgebrand. Daarna 
wordt een finish aangebracht die m et glas 
een goede hechting geeft zoals b.v. „si
laan” of „chroom ” . Deze behandeling is 
niet nodig voor mat en voor rovings en 
dit is één van de redenen waarom deze 
goedkoper zijn dan weefsels.

1.3.3. M at
M at is een goedkoop versterkings ma

teriaal en neemt in de botenbouw een be
langrijke plaats in. De mat bestaat uit ge
sneden glasvezels van 2,5 tot 5 cm lengte 
die in alle richtingen liggen en door een 
bindmiddel op harsbasis bij elkaar wor
den gehouden. M at wordt in verschillende 
kwaliteiten vervaardigd, afhankelijk van 
de soort glas en het bindmiddel.

H et bindmiddel mag het uitharden van 
de hars niet versnellen of vertragen. Bij 
de bouw van boten, gebruikt men meest
al mat met een laag alkaligehalte en met 
een middelmatig oplosbare binder, die 
langzaam genoeg door de hars wordt op
gelost om de m at tijdens de verwerking 
in zijn verband te houden. M at wordt in 
verschillend gewicht in de handel ge
bracht, het wordt gewoonlijk aangeduid 
in gram per m 2 of in ounces per square 
feet en is verkrijgbaar van ca. 225 tot 
900 g ram /m 2 (% tot 3 ounces). In  dc bo
tenindustrie worden het meest 450 en 
600 grams m atten gebruikt voor de romp 
laminaten, daar zij een economische op
bouw geven en gemakkelijk zijn te ver
werken. De voordelen van mat als ver- 
sterkingsmateriaal zijn:

a. Lage kosten per oppervlakte-eenheid 
en dikte.

b. Gelijke sterkte-eigenschappen in alle 
richtingen.

c. Goede binding van de lagen onderling 
door het in elkaar grijpen van de ve
zels.

d. K an worden gebruikt voor het maken 
van vrij ingewikkelde werkstukken.

1.3.4. Rovings
Rovings bestaan uit een aantal door

lopende bundels (strands) gelijkend op 
ongetwijnd touw en zijn de goedkoopste

vorm van glasversterking. Daar de glas
draden evenwijdig lopen, worden ze ge
bruikt voor werkstukken met goede 
sterkte-eigenschappen alleen in één rich
ting. Rovings worden aangeduid met het 
aantal bundels (strands of ends). De „60 
ends” rovings worden het meest gebruikt.

Ze worden opgespoeld geleverd, klaar 
voor gebruik in een cilindrische verpak
king. Rovings vinden door de ontwikke
ling van nieuwe spuittechnieken steeds 
meer toepassingen, waar de rovings aan
gevoerd vanuit soms wel zes spoelen, ge
sneden worden en met de hars in of op 
de mat worden gespoten.

Rovings worden ook gebruikt bij het 
wikkelproces waar de rovings door een 
harsbad worden gevoerd en daarna m e
chanisch op een mal worden gewikkeld 
die ronddraait. Dit procédé vindt steeds 
meer toepassing bij de vervaardiging van 
pijpen, tanks enz.

1.3.5. Geweven Rovings
Een speciaal soort roving is ontwikkeld 

voor het weven van zware weefsels. P latte 
bundels van rovings, met een breedte van 
ongeveer 1,5 tot 6 mm, (Vic tot V\ inch) 
worden ongetwijnd geweven tot een vlak 
vierkant weefsel. E r zijn verschillende 
weefpatronen verkrijgbaar variërend in 
gewicht van 200 tot 960 g ram /m 2 of 
6 tot 29 ounce per square yard.

Zulke weefsels zijn goedkoper dan de 
meer conventionele „cloth” weefsels om
dat na het weven geen warmtebehande
ling en geen finish proces nodig is. Gewe
ven rovings vormen een versterking die 
het midden houdt tussen m at en „cloth” 
weefsel, zowel in eigenschappen als kos
ten. Dit materiaal vindt een steeds grotere 
toepassing bij de constructies van grotere 
scheepsrompen waarbij een lam inaat 
wordt toegepast, van afwisselend mat en 
geweven rovings. De voordelen van gewe
ven roving zijn:
a. Het materiaal is goed te vormen en 

heeft goede verwerkingseigenschap- 
pen.

b. Men verkrijgt een hoog glasgehalte 
per laag.

c. Het laminaat krijgt hoge mechanische 
sterkte-eigenschappen en hoge stijf
heid in de richting van de vezels.

d. Het heeft een hoge weerstand tegen 
stootbelasting tengevolge van het gro
te aantal ongetwijnde vezels waaruit 
de bundels bestaan.

De nadelen zijn:
a. Het materiaal is moeilijk te impregne

ren en de binding van de lagen onder
ling is minder goed.

b. Het grove weefsel houdt gemakkelijk 
luchtbellen vast waardoor luchtinslui
tingen kunnen ontstaan die het lam i
naat poreus maken.

c. In het grove weefsel kunnen zich hars
concentraties vormen, die niet gewenst 
zijn.
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De nadelen slaan hoofdzakelijk op de 
zwaardere soorten roving van 600 tot 950 
g ram /m 2 en worden gewoonlijk onder
vangen door tussen de lagen geweven ro- 
vings lagen mat aan te brengen waarvan 
de glasvezels de holten goed opvullen.

1.3.6. Weefsels
Weefsels worden tegenwoordig in de 

botenbouw niet veel toegepast. Ofschoon 
het betere mechanische eigenschappen 
bezit, is de prijs aanzienlijk hoger dan 
die van m at en geweven roving. E r zijn 
vele soorten van weefsels in de handel. 
Zij variëren in gewicht, in dikte, in het 
aantal en de soort van de strengen dat 
gebruikt wordt in de scheving en in de 
inslagrichting en tenslotte in de manier 
van weven die toegepast wordt.

1.3.7. Band
Voor plaatsen waar aan het laminaat 

hoge eisen in één richting gesteld worden 
is band (gemaakt van weefsel) in de han
del in verschillende breedten tot 60 cm 
en meer toe. Uni-directionaal band, be
staat uit doorlopende rovings die van een 
ingeweven draad voorzien is om ze in mo
del te houden. Deze manier van verster
king vindt veel toepassing in de boten
bouw bij spanten en andere versterkings- 
lichamen. Ook is unidirectonaal weefsel 
van grotere breedten in de handel welk 
weefsel ook wel voor het romp laminaat 
wordt gebruikt. V an de hoge treksterkte 
van de unidirectionale rovings wordt b.v. 
geprofiteerd door toepassing in de gor
ding van een spant waardoor m en een 
kleinere spanthoogte kan toepassen.

1.3.8. Oppervlakte Mat
Oppervlakte m at of afdek mat is een 

zijdeachtige mat van glasvezels met een 
oplosbare binder, waardoor een verster- 
kingslaag ontstaat. Op deze wijze kan bij
voorbeeld een gelcoat worden versterkt. 
Zulk een fijne m at van glasvezels of van 
acrylvezels kan eveneens worden gebruikt 
om de gelcoat aan de binnenkant van wa
ter- en brandstoftanks te versterken. Men 
kan ze b.v. ook toepassen als laatste laag 
voor het dekhuis of opbouw ten  einde 
gladdere afwerking van de binnenzijde te 
verkrijgen.

1 .4. De „H and lay-up” methode
Men past verschillende m ethoden toe 

bij de bouw van boten, waarvan elk be
paalde voor- en nadelen heeft. D e m etho
de die toegepast wordt voor een bepaald 
type boot is afhankelijk van de afmetin
gen van de boot, de grootte van de serie 
en de bijkomende kosten. De „hand lay- 
up” methode wordt verreweg het mees
te toegepast. De andere methoden zijn 
de vacuüm-zak, de druk-zak, de auto
claaf en persen m.b.v. een matrijs en deze 
worden alle toegepast in gevallen waar
bij de produktiegrootte de hoge gereed- 
schapsinvesteringen rechtvaardigt.

Voorbeeld

Werkmethode Vormdruk
P.S.C.

Glasgehalte
%

„hand lay-up” 0 27
Vacuüm-zak 1 37
Druk-zak 1,4 -  3,5 42
Autoclaaf 3,5 -  7 47
Persmethode 3,5 -  12 50

De m ethoden in de bovenstaande ta
bel zijn gegeven in volgorde van de werk
druk en de daarm ede gepaard gaande toe
name van de prijs van de machines. Het 
glaspercentage van het lam inaat neemt 
toe al naar gelang de werkdruk hoger 
wordt, waardoor hogere waarden van de 
sterkte worden bereikt. H et verband tus
sen glasgehalte en sterkte van laminaten 
met matversterking is in figuur 3 afge- 
beeld. H et oppervlak aan de binnenkant 
van een romp die volgens het „hand lay- 
up” proces gemaakt is, is ruw en onef
fen, m aar al naar gelang de druk toe
neemt wordt de binnenkant gladder tot
dat beide oppervlakken even glad zijn, 
wat bereikt wordt door het persen tus
sen matrijzen. De „hand lay-up” metho
de is gewoon het aanbrengen van lagen 
met hars geïmpregneerde glasversterking 
in een open m al van de verlangde romp- 
vorm, waarna het lam inaat uithardt op 
kam ertem peratuur.

M et deze methode houdt m en de be
nodigde apparatuur en de kosten van de 
mal zo laag mogelijk, m aar de kwaliteit 
van het uiteindelijke produkt hangt voor 
een groot deel af van de vakbekwaamheid 
van de verwerker en de omstandigheden 
waaronder gewerkt wordt. M et zorg en 
redelijke faciliteiten worden goede resul
taten verkregen. Een andere factor is dat 
de romp en dek met opbouwen een te 
lastige vorm  hebben om op een andere 
manier van de volgens de „hand lay-up” 
methode te maken.

E r is een variatie op het „hand lay-up” 
proces die steeds meer populair wordt en 
waarbij hars en glas tegelijkertijd in de 
mal gespoten worden in plaats van met 
de hand op te brengen, w aarna de aldus 
verkregen laag van hars en glasvezels 
met rollers to t een vast geheel worden 
gerold op dezelfde wijze als bij de „hand 
lay-up” m ethode plaats vindt. Deze varia
tie staat bekend als het „spuit” proces en 
met de „hand lay-up” m ethode behoort 
deze tot het contactproces. N aderhand 
zal hierop verder worden ingegaan, daar 
deze algemeen toegepast w ordt bij ver
vaardiging van boten en dergelijke werk
stukken.

1.4.1. De mal
De romp-mal is in de meeste gevallen 

een „buiten m al” of „negatieve mal” ten
einde een goede afwerking te krijgen van 
de buitenkant van de romp. De afwer
king van de buitenkant van het laminaat



hangt af van de afwerking van de mal en 
het is daarom  noodzakelijk voor een zo 
goed mogelijke afwerking te zorgen, zo
wel van de positieve vorm waarvan de ne
gatieve mal wordt gemaakt als van de mal 
zelf. De binnenmallen (positieve mallen) 
worden gewoonlijk gebruikt voor de fa
bricage van water, olie en chemische 
tanks, waar de gladde en resistente gel- 
coat zich aan de binnenzijde bevindt.

W anneer het een prototype of een 
klein aantal produkten betreft, m aakt men 
de m al gewoonlijk van hout, m aar bij 
de grotere series is het gewenst de mal 
van glasversterkt polyester of glasver- 
sterkt epoxy te maken. In  het laatste ge
val m aakt men een vorm (master) van 
hout, gips of ander bruikbaar materiaal 
en w ordt het oppervlak gevuld met 
schellak of furaanhars en zo glad moge
lijk gepolijst. N adat deze vorm is behan
deld met een lossingsmiddel, wordt de pro- 
duktiem al hierover gevormd op dezelf
de wijze als is beschreven voor het ver
vaardigen van de romp. W anneer de mal 
volledig is uitgehard, wordt ze van de 
vorm verwijderd en in een frame geplaatst 
dat sterk en stijf genoeg is om de vorm 
van de mal te kunnen behouden tijdens 
het vervoer in de werkplaats en tijdens 
het lamineren van de romp. Om de los
sing van de romp te vergemakkelijken, na
dat het lam inaat is aangebracht, wordt de 
m al gewoonlijk verdeeld in twee delen 
op hart-schip.

Soms w ordt ook de spiegel van de mal 
uitneem baar gemaakt. De snijdingslijn 
laat gewoonlijk een harsricheltje achter, 
dat weggeschuurd kan worden. W aar dit 
mogelijk is, kiest men de snijlijn op een 
plaats waar naderhand een lijst of een 
berghout wordt aangebracht. Om het aan
bouwen te vereenvoudigen, is de mal vaak 
voorzien van pennen en gaten om malge- 
deelten zuiver ten opzichte van elkaar te 
kunnen fixeren. Soms wordt de mal in 
een om de lengteas draaibaar juk ge
plaatst, zodat ze gedraaid kan worden 
om het lam inaat gemakkelijk te kun
nen aanbrengen op de gedeelten, die an
ders een verticale stand zouden hebben. 
Teneinde binnen zowel als buiten de mal 
goed te kunnen werken, moeten er zono
dig stellingen worden aangebracht.

1.4.2. Lossingsmiddelen

Om het lossen van het werkstuk uit de 
mal te vergemakkelijken, brengt men een 
lossingsmiddel aan over het gehele opper
vlak van de mal. H et meest gebruikte 
middel hiervoor is een harde wassoort, 
waarvoor zowel voor polyester als voor 
epoxy-mallen de beste resultaten worden 
behaald. Op houten en op sommige poly- 
ester-mallen is het noodzakelijk een uit 
twee stoffen bestaand lossingsmiddel 
aan te brengen met een harde was of 
wasemulsie als eerste laag en daarop een 
laag polyvinylalcohol (p.v.a.) in water 
opgelost. De vlakke laminaten voor de 
schotten, vrangen, tankschotten e.d. wor

den op een gladde plaat gemaakt, waar
bij men was of cellofaanfilm als lossende 
laag gebruikt. Ook kan men kleurstoffen 
aan de p.v.a. toevoegen, teneinde een ge
kleurde film te verkrijgen, die een een
voudige controle op de behandelde plaat
sen geeft. W anneer men in het lossings
middel een kleurstof aanbrengt, moet men 
wel vooraf nagaan of deze niet oplost in 
de gelcoathars, waardoor het laminaat ver
kleurt.

Vooral is dit noodzakelijk wanneer de 
gelcoat wit op pastelkleurig is. Men kan 
als lossingsmiddel geen was voor huis
houdelijk gebruik nemen vanwege de ve
le opgeloste bestanddelen, zoals terpen
tine. Deze was is meestal niet sneldro
gend en m aakt het oppervlak van de mal 
kleverig. Sommige zachte wassoorten kan 
men eveneens niet gebruiken, omdat de
ze door het m onom eer van de polyester- 
hars worden opgelost, waardoor de mal 
ernstig kan worden beschadigd. Eveneens 
loopt men hierbij gevaar, dat de zachte 
was in de polyesterhars opgelost, zodat de 
hechting tussen de gelcoat en de opvol
gende lagen van het laminaat slechter 
wordt. W assoorten, die siliconen bevat
ten m oeten altijd worden vermeden, voor
al w anneer het werkstuk m oet worden 
geschilderd. Als het werkstuk geschil
derd  zal worden, moet het lossingsmid
del zorgvuldig worden verwijderd. Zelfs 
bij gebruik van goede ontvettingsmidde- 
len, is het soms moeilijk de was te ver
wijderen en in zo’n geval kan men beter 
een lossingsmiddel gebruiken, dat uit 
twee stoffen bestaat, zoals hiervoor is ver
meld. A lle resten van het lossingsmiddel 
kunnen dan op eenvoudige wijze met 
warm water worden weggespoeld.

1.4.3. D e gelcoat
Polyesterhars krim pt gedurende de po

lymerisatie en hoewel de krimp klein is, 
is ze vaak voldoende om het patroon van 
de glas versterking zichtbaar te m aken aan 
de oppervlakte van het laminaat. Voor
dat met het lam ineren wordt begonnen, 
brengt m en een gelcoat aan om  het vezel- 
patroon onzichtbaar te m aken en een vol
komen glad oppervlak te verkrijgen.

Ook w ordt de water- en oliebesten- 
digheid van een lam inaat belangrijk ver
beterd door de gelcoat, daar deze een be
scherming vorm t voor de einden van de 
vezels, w aardoor het binnendringen van 
water tengevolge van de capillaire werking 
wordt voorkomen.

H et systeem van de gelcoathars zou ge
baseerd kunnen zijn op de normale la- 
mineerhars, die in de juiste samenstelling 
w ordt gebracht door de verwerker voor 
wat betreft de viscositeit, kleur etc. Daar 
deze hars vaak bros is en gemakkelijk bij 
trekbelasting scheurtjes vormt, wordt de 
gelcoat gewoonlijk versterkt door mid
del van een lichte oppervlakte-mat.

H et is ook mogelijk de gelcoat samen 
te stellen uit gewone lamineerhars met wat 
flexibele hars eraan toegevoegd, waar
door een wat m eer flexibele gelcoat wordt

verkregen met een betere stootvastheid. 
Bij de laatste methode behoeft men geen 
glasversterking aan te brengen in de gel
coat en kan de eerste laag  glas met hars 
direct op de gelcoat worden aange
bracht. De meeste fabrikanten maken 
thans gelcoat harsen kant en klaar in ver
schillende kleuren en daar ze de juiste 
verhouding hebben tussen flexibiliteit en 
hardheid, met een kleine hoeveelheid vul
stof om de krimp te beperken en de 
kleurstoffen erin goed vermengd zijn, 
worden ze verre geprefereerd boven een 
zelf samengesteld mengsel.

Indien nodig, kan de gelcoat in twee 
lagen worden aangebracht om een gelijk
matige en diepe kleur te verkrijgen, m aar 
dan moet de tweede laag direct na het 
geleren van de eerste laag, als deze nog 
wat kleverig is, worden aangebracht.

De gelcoat moet goed gegeleerd zijn 
en bijna niet m eer kleverig zijn als de 
eerste laag glas met hars m ag worden aan
bracht. De hars kan door middel van een 
kwast of met een spuitinstallatie worden 
opgebracht, waartoe de viscositeit dient 
te worden aangepast zodanig dat de hars 
niet van de zijden druipt. De viscositeit 
kan worden verhoogd door toevoeging 
van een minder visceuze harssoort of 
door het toevoegen van een thixotroop- 
middel, zoals reeds eerder werd vermeld.

1.4.4. Het lamineren
Allereerst wordt de mal goed schoon

gemaakt en gepolijst to tdat deze een die
pe glans heeft, waarna de laag was wordt 
aangebracht. N a enige minuten drogen 
wordt de was met een schone doek uitge
wreven. Vervolgens w ordt een film van 
een p.v.a.-oplossing m et een zachte spons 
over het stofvrije oppervlak aangebracht, 
waarna men het water laa t verdampen to t
dat de film droog is. D e gelcoat hars is 
dan reeds gereedgemaakt, de versneller 
en andere vulstoffen zijn toegevoegd, zo
dat voor het verwerken alleen de kataly
sator nog moet worden toegevoegd.

Wanneer dit is gebeurd, wordt in. hoe
veelheid gelcoat hars verdeeld over de 
verwerkers in kleine hoeveelheden, juist 
zoveel om m et de kwast te kunnen aan
brengen in een tijd dat de viscositeit nog 
niet zo  hoog is geworden, dat de hars 
niet meer kan worden verwerkt.

Dit proces wordt herhaald tot de gehe
le mal is behandeld. W anneer de tweede 
laag gelcoat zo droog is dat deze niet 
meer „pikt” en eventueel ook een opper
vlakte-mat is aangebracht, wordt op een 
bepaald gedeelte van de romp de eerste 
laag van het laminaat opgebracht met de 
kwast of met de spuit.

Op dit gedeelte brengt men dan de 
voorgesneden stukken glas-versterking 
aan. Een goede impregnering wordt ver
kregen door goede rubber rollers te ge
bruiken, waarbij de hars goed wordt in
gerold zodat alle lucht er in verwijderd 
wordt. Dit laatste is zeer belangrijk want 
luchtinsluitingen zijn de oorzaak van vele 
moeilijkheden en laminaatfouten.



Bij mat heeft de hars de neiging om 
tijdens het vullen door de mat heen te 
dringen en de ingesloten lucht, mee naar 
buiten te voeren. De hars lost de bin
der van de mat en de „size” van de fi
lamenten (glasdraadjes) op en na korte 
lijd wordt de mat minder stug en wor
den de vezels doordrenkt die dan bij over
lappingen vloeiend in elkaar overgaan.

Op deze wijze werkt men door, totdat 
de gehele romp met de eerste laag ge
ïmpregneerde glasversterking is bedekt.

Vervolgens legt men de volgende lagen 
totdat de vereiste dikte van het laminaat 
is verkregen. Bij het lamineren van romp 
en dek heeft de verwerker veel gemak van 
goed in model afgesneden stukken glas
versterking om het juiste glaspercentage 
te verkrijgen.

Rompversterkingen, te weten de dwars- 
en de langsspanten worden gewoonlijk 
ter plaatse opgebouwd. Hiertoe wordt op 
de laatste of op één na de laatste laag 
van het laminaat een kern of een voor
gevormd gedeelte aangebracht waarover 
men het spant laag voor laag opbouwt.

Tijdens het lammeren van de romp en 
het dek kunnen de schotten vrangen, 
tanks e.d. gelijktijdig worden gemaakt, die 
naderhand, nadat ze op maat zijn gezaagd 
in de romp worden aangebracht. Vervol
gens worden ze door middel van de nodi
ge stroken glasversterking met hars met 
het romplaminaat verbonden.

Bij het fabriceren van grote rompen is 
het gewoonlijk niet mogelijk om meer dan 
één laag aan  te brengen voordat de hars 
geleert. De harssystemen zijn zo gekozen 
dat men een goede hechting verkrijgt tus
sen twee lagen, zelfs wanneer de tweede 
laag is aangebracht nadat de eerste laag 
al is uitgehard, mits er niet m eer dan 48 
uur tijdsverschil is tussen het aanbren
gen van de beide lagen. Indien di.t tijds
verschil groter is, moet de uitgeharde 
laag worden geschuurd om een goede 
hechting m et de volgende laag mogelijk 
te maken. Om zonder beschadigingen uit 
de mal te kunnen worden verwijderd, 
moet het laminaat in de mal blijven, tot
dat het goed is uitgehard.

1.4.5. H et uitharden

Bij koudhardende polyesterharsen gaat 
de polymerisatie nog gedurende enige tijd 
langzaam door nadat de hars is uitgehard. 
De toevoeging van de katalysator en ver
sneller aan het harsmengsel veroorzaakt 
de noodzakelijke reactie, waarbij voldoen
de warmte vrijkomt om het laminaat te 
doen uitharden. Door het vergroten van 
de hoeveelheid versneller kan de reactie
snelheid en de warmte-ontwikkeling 
worden vergroot, waardoor een snelle 
uitharding wordt verkregen. Anderzijds 
kan een langzame uitharding gewenst zijn 
om de tijd, waarin men de opeenvolgen
de lagen m ag aanbrengen, te vergroten. 
Slechts wanneer de hars volledig is uit
gehard worden de optimale fysische en 
mechanische eigenschappen verkregen.

Een volledige uitharding van het lami
naat kan alleen worden verkregen wanneer 
het lamineren plaats vindt onder de juiste 
condities o.m. voor wat betreft de tem
peratuur en de vochtigheid. De romp 
moet minstens 24 uur in de mal blijven 
voordat deze m ag worden gelost, waarna 
ze minstens twee weken in een gecondi
tioneerde ruimte moet blijven om vol
doende te kunnen uitharden. Soms duurt 
het drie of vier weken voordat de hars, 
volledig is uitgehard en het polymerisa- 
tieproces is geëindigd. W anneer het ge
hele werkstuk aan een warmtebehande
ling wordt onderworpen, bereikt men een 
snellere uitharding en verkrijgt men ook 
betere eigenschappen. M en kan de warm
te toevoegen door m iddel van verwar
mingsapparatuur die vlakbij de mal is 
opgesteld, door series van infrarode lam
pen of door de romp in een verwarmde 
ruimte te plaatsen. Bootrom pen worden 
gewoonlijk niet verwarmd boven 60 °C 
(140 °F) en deze tem peratuur wordt in 
enige uren tijds vanaf de kamertempera
tuur verkregen. Karakteristieke waarden 
voor deze nabehandeling bij mallen, waar
mee een hoge produktiesnelheid moet 
worden behaald, zijn als volgt:

Temperatuur °C 30 40 50 60 70 80

°F 86 104 122 140 158 176 

tijd in uren 30 16 10 6 4 3

1.4.6. Het spuiten van de hars

Het lamineerproces kan worden ver
sneld door gebruik te maken van een 
spuitpistool, waarmede m en de gelcoat en 
de lamineerhars opspuit. Doordat men 
hiermede op nogal wat problemen stuit, 
wordt deze m ethode niet zo algemeen 
toegepast. Een van de moeilijkheden is 
dat, wanneer niet doorlopend wordt ge
spoten, het gevaar bestaat dat de hars met 
katalysator en versneller in het pistool ge- 
leren.

Dit kan evenwel worden ondervangen 
door gebruik te m aken van een duplex 
pistool, waarbij de voorkeur uitgaat naar 
een type waarbij de verwerker hars in twee 
gelijke hoeveelheden kan verdelen.

De ene helft van de harshoeveelheid 
is dan voorzien van de katalysator, de an
dere helft van de versneller. Op deze wij
ze worden de twee vloeistoffen van gelij
ke viscositeit in de verhouding 1 : 1 goed 
vermengd en kan de uithardingstijd in 
de hand worden gehouden. E r bestaat 
echter altijd een gevaar dat de beide hars
hoeveelheden b.v. t.g.v. stagnatie slecht 
mengen, hetgeen de oorzaak kan zijn dat 
een onvoldoende uitharding wordt verkre
gen. Tenzij m en met een grove straal 
werkt bestaat het gevaar dat het mono- 
meer ontijdig verdam pt. Om een grove 
straal te verkrijgen en om luchtinsluitin
gen in het lam inaat te beperken, moet 
men een lage spuitdruk toepassen.

In de praktijk kan m en het verdampen 
van de styreen compenseren door wat ex

tra styreen toe te voegen, m aar daar deze 
hoeveelheid van de omstandigheden af
hankelijk is, moet men deze vooraf proef
ondervindelijk bepalen. Bij het spuiten 
zijn de viscositeit van de hars en het per
centage monomeer, meer kritisch dan bij 
het werken met de kwast of m et de ro l
ler en er is dan ook tem eer een goede sa
menwerking nodig tussen degene die u it
rolt en degene die spuit.

1.4.7. De hars-glas spuitmethode

Deze m ethode is recent ontwikkeld en 
vorm t een belangrijke verbetering in de 
mechanisatie van de vervaardiging van 
glasversterkte kunststoffen. De verwerker 
beschikt thans over verschillende typen 
apparaten, waarmee hij tegelijkertijd ge
sneden glasdraden en hars kan  opspuiten 
als een andere mogelijkheid van het met 
de hand opbrengen van glas m at en  hars. 
De diverse apparaten variëren in gecom
pliceerdheid en in prijs m aar de meeste 
m aken gebruik van gecomprimeerde lucht 
om hars met katalysator en hars m et 
versneller te spuiten uit een pistool met 
dubbele spuitkop.

A an deze spuitkop is een glassnijder 
bevestigd die vanaf een rol aangevoerde 
rovings afkort, waarna de korte glasdraad
jes m et de harsnevel worden meegevoerd 
en op de m al worden geblazen.

De verwerker werkt op deze wijze eerst 
een gedeelte, of bij kleinere werkstukken 
de gehele mal af, waarna hij het lam inaat 
moet narollen om een glad oppervlak te 
verkrijgen en de lucht te verwijderen.

Voordelen zijn o.m. dat de grondstof
fen goedkoper kunnen zijn, daar rovings 
goedkoper zijn dan glas m at en dat ook 
het verlies aan glasversterking zeer gering 
is, indien het apparaat op de juiste wijze 
wordt bediend. De benodigde tijd om een 
lam inaat te vervaardigen is op deze wijze 
beduidend korter dan m et de ,,hand lay- 
up” methode. De lengte en de hoeveel
heid van de glasvezels kan vooraf w orden 
ingesteld evenals de hoeveelheid hars, 
waardoor het mogelijk is de glas-hars ver
houding te regelen tussen 1 : 2 en 1 : 3.

M en geeft de voorkeur aan glasvezels 
van 3,5 cm. tot 4,5 cm. lengte en de 
hoeveelheid glas is afhankelijk van het 
aantal rovings dat aan het apparaat w ordt 
toegevoegd.

V oor het maken van boten w ordt een 
hoeveelheid van ca. 2,5 kg per m inuut 
voldoende geacht. H et lam inaat w ordt 
opgebouwd door het spuiten van de nodi
ge lagen, terwijl men met iedere laag on
geveer 450 a 600 gram glas per m 2 aan
brengt.

N a iedere opgespoten laag w ordt het 
laminaat met een roller behandeld. D aar 
de glasvezels reeds voordat ze de m al be
reiken m et hars zijn bedekt, is het wer
ken op deze wijze eenvoudiger dan bij m at 
zodat m en rollers van m ohair kan gebrui
ken, inplaats van metalen rollers, die bij 
m at moeten worden gebruikt.

M eestal werkt degene die het spuit-



pistool bedient continu door en wordt hij 
gevolgd door twee m an, die het lam inaat 
dan verder afwerken. Een nadeel van de
ze werkm ethode is dat de hoeveelheid ge
lijkmatige verdeling van de opgebruikte 
hoeveelheid glas en hars volkomen afhan
kelijk is van de vakbekwaamheid en de 
accutaresse van de m an die het spuitpis- 
tool bedient.

H et is mogelijk om m et de rovings ge
kleurde draden mee te spuiten die een 
indruk geven over de gelijkmatigheid van 
het gespoten laminaat. Deze gekleurde 
draden worden echter niet vaak toege
past om dat een geoefende spuiter wel in 
staat is om gelijkmatige lagen te  leggen 
m aar de moeilijkheid schuilt m eer in  het 
vinden van een voldoende aantal geoe
fende spuiters zodat de apparatuur conti

nu in gebruik kan worden gehouden. Een 
ander kritiek punt is, dat m en geregeld 
moeilijkheden heeft ondervonden met 
verstopte regelkranen van de hars, m aar de 
fabrikanten brengen steeds verbeteringen 
aan zodat dit bezwaar zal vervallen. Een 
kleine verstopping kan de produktie ern
stig stagneren totdat de spuit weer is her
steld of is vervangen. W anneer men dan 
noodgedwongen weer tijdelijk tot de 
„hand lay-up” m ethode overgaat, gesteld 
dat er een voldoende hoeveelheid glas mat 
aanwezig is, dan blijkt, dat de bewerkers 
hun routine hebben verloren, waardoor 
het lam ineren langzamer verloopt dan 
norm aal. D aar de voortgang van het werk 
sterk afhankelijk is van de goede wer
king van het spuitpistool moet grote aan
dacht w orden besteed aan het schoonma

ken van de spuitkoppen, de toevoerslan- 
gen. en aan de reservoirs.

Deze werkzaamheden vergen ongeveer 
twee uren per dag en mede door het op
treden van verstoppingen in  de harska
nalen hebben veel verwerkers de spuitap- 
paraten weer afgeschaft en zijn weer over
gegaan tot de meer arbeidsintensieve 
„hand lay-up” methode.

Om van de spuittechniek een econo
misch gebruik te maken, m oet m en zoveel 
mogelijk een zelfde hars gebruiken ten
einde onnodig schoonmaken te voorko
men. Al deze moeilijkheden zullen echter 
wel tijdelijk zijn daar de nodige verbete
ringen waaraan de hars en de spuitappa- 
raten-leveranciers werken de belofte in- 
houden, dat deze techniek in  populariteit 
zal stijgen.

(Wordt vervolgd)

T E W A T E R L A T IN G  

„ A T L A N T IC  SH O R E ”

Op 11 juni jl. vond bij de IJsselwerf 
te R otterdam  de tewaterlating plaats van 
het bevoorradingsschip Atlantic Shore, 
van de Bataafse Internationale Petroleum 
Mij, die deze werf, als lid van de Hol
landse Scheepsbouw Associatie bouwt 
voor Offshore M arine Ltd., Londen.

De doopplechtigheid werd verricht 
door mevrouw M. van Eek, echtgenote 
van het hoofd van de produktie-afdeling 
van de Bataafse Internationale Petroleum 
M aatschappij.

De hoofdafmetingen van dit dubbel- 
schroefschip bedragen: lengte (o.a.):
50,95 m , breedte: 11,00 m, holte: 4,25 
m, terwijl de voortstuwing zal geschieden 
door twee m otoren van elk 1200 p.lc., 
voorzien van pneum atische afstandsbe
diening vanuit het stuurhuis. A ange
zien het vaartuig bovendien zal worden 
gebruikt als zeesleepboot zijn de schroe
ven zodanig ontworpen, dat een trek
kracht w ordt geleverd van 32 ton; bo
vendien zijn de schroeven in straalbuizen 
geplaatst. T en behoeve van een grote m a
noeuvreerbaarheid wordt het schip bo

vendien uitgerust met een Gill-jet boeg- 
besturing, aangedreven door een 270 pk. 
dieselmotor.

V an de dekuitrusting noemen wij een 
dubbele hydraulische sleeplier met een 
trekkracht van 50 t. met de bijbehorende 
sleepuitrusting, waaronder wegneembare 
sleepbogen. V oor het vervoer van losse 
cement beschikt het schip over drie in
gebouwde cementcontainers met een to
tale capaciteit van 93 m 3 terwijl op het 
dek ook nog 105 m s cement in contai
ners kan worden vervoerd. De lading-

capaciteit voor vloeistoffen bedraagt: 
brandstof 214 t ,  waterballast 357 t., 
drinkwater 124 t.

Het schip waarvan de bruto-inhoud 
kleiner is dan 500 R .T., w ordt uitgerust 
met de gebruikelijke elektronische appa
ratuur voor de navigatie, terwijl de inrich
ting van de verblijven aan alle heden
daagse eisen voldoet.

De IJsselwerf heeft onlangs opdracht 
gekregen tot de bouw van een vierde 
bevoorradingsschip voor dezelfde rede
rij-



O FF IC IËLE  O PEN IN G  VAN DE G. E. TIM E-SHARING SERVICE YAM  BULL G E N ER A L

ELECTRIC
Op 17 mei 1968 vond in Kasteel Oud 

W assenaar te Wassenaar een ontvangst 
plaats van Buil General Electric (Neder
land) N.V., tijdens welke de officiële ope- 
ning geschiedde van het eerste Nederland
se centrum voor Time-Sharing, een 
nieuwe en revolutionaire wijze van wer
ken met computers.

De directie van Buil General Electric 
(Nederland) N.V. vond Z.Exc. Drs. 
L . J. M. van Son, staatssecretaris van 
Economische Z aken bereid om deze ope- 
ning te verrichten.

De G.E. Time-Sharing Service van 
Buil General Electric is gevestigd te 
’s-Gravenhage, Fruitweg 9. De opening 
werd voltrokken, doordat drs. L. J. M. 
van Son in Kasteel Oud Wassenaar tele
fonisch kontakt opnam met de compu
ter in het Haagse gebouw en daarop 
aan diezelfde machine enkele rekenop
drachten gaf.

H et is om de volgende redenen dat 
Time-Sharing beschouwd wordt als een 
wijze van werken met computers, die een 
omwenteling teweegbrengt in het tot nu 
toe usantiële computergebruik.

a. E en centrale computer wordt ge
bruikt door een groot aantal bedrij
ven, instellingen en personen.

b. Deze gebruikers kunnen her en der 
gevestigd zijn, daar hun kontakten 
met de computer telefonisch verlo

pen (via het normale telefoonnet). 
De computer heeft nl. een telefoon
aansluiting en w ordt derhalve dooi
de gebruikers opgebeld.

c. Telkens als een gebruiker zich voor 
rekenopdrachten van de computer 
wenst te bedienen, staat deze onmid
dellijk to t zijn beschikking.

De gebruiker is dan ook volkomen 
vrij in de keuze van tijdstippen, waarop 
hij met de machine wenst te gaan wer
ken.

De hieruit voortvloeiende mogelijkheid 
dat een aantal van de gebruikers zich ge
lijktijdig met de com puter in verbinding 
stelt, geeft geen enkel probleem. De re
kensnelheid van de machine is nl. der
mate hoog dat het voor de afzonderlijke 
gebruiker, wiens opdracht uiteraard in 
volgorde van binnenkomst wordt behan
deld, toch schijnt alsof hij niet hoeft te 
wachten. Hij heeft onmiddellijk toegang 
tot de com puter en ontvangt de resultaten 
van zijn opdracht ook binnen enkele se
conden.

De heer A. C. van der Roest gaf een 
nadere uiteenzetting om trent de diverse 
aspecten van Time-Sharing, waaraan wij 
het volgende ontlenen:

„Time-Sharing” is een nieuwe wijze 
van problemen oplossen door middel van 
een computer welke nog m aar enkele ja- 
ren bestaat en nu ook voor het eerst in

N ederland reëel in exploitatie is geno
men.

We kunnen enkele sprekende kenm er
ken van „Time-Sharing” geven:
1. Een abonnee heeft de vrijheid de 

com puter te gaan gebruiken, eenvou
dig door zich via het openbare tele
foonnet daarmee in verbinding te 
stellen. Hij doet dit op precies de
zelfde wijze als waarop hij een an
dere abonnee van het telefoonnet zou 
kiezen.

2. Belangrijk is dat hij dit kan doen op 
elk mom ent binnen de periode dat de 
service is opengesteld en voor pre
cies zoveel tijd als hij de „Tim e- 
Sharing Service” nodig heeft.

3. E en  aantal gebruikers kan tegelijk 
m et het rekencentrum in verbinding 
staan. De computer is zo snel dat hij 
gemakkelijk het aangeboden werk 
van deze simultaan werkende abon
nees kan verwerken zonder dat zij 
daarbij m erkbare wachttijd ondervin
den. M en zou dit kunnen vergelijken 
m et het spelen van een partij simul
taan schaken, waarbij de com puter 
in  dit geval als zeer snelle en kun
dige schaakmeester optreedt.

4. Als laatste punt kan de nadruk ge
legd worden op het geheel autom a
tisch verloop van de werking.

T E W A T E R L A T IN G  M.S. „ T K V A R C H E L I”

Op 8 juni jl. heeft mevrouw V. F. 
Lavrova, echtgenote van de ambassa
deur van de U.S.S.R. in Nederland, het 
visfabriekschip Tkvarcheli te water gela
ten.

De plechtigheid vond plaats op de werf 
van de N.V. Koninklijke Maatschappij 
,,De Schelde” te Vlissingen, een werk
maatschappij van de Rijn-Schelde Groep 
te Rotterdam .

De Tkvarcheli is genoemd naar een 
plaats in  de Kaukasus, een kleine 400 
kilometer van de Zwarte Zee. De thuis
haven zal Poti zijn. De Tkvarcheli is het 
zevende schip in een serie van tien zuster
schepen, die de N.V. Koninklijke M aat
schappij „De Schelde” in opdracht van
V.O. Sudoimport te Moskou bouwt.

De Rem brandt, Van Dijck, Frans Hals, 
Van Gogh, Zarechensk en de Zodiak 
werden in  de jaren  1965 en 1967 reeds 
opgeleverd (zie afbeelding van één dezer 
schepen). Ze zijn thans in gebruik voor 
de verre visserij in de Noordelijke wate
ren. Daartoe zijn deze schepen ook van 
een ijsbrekersteven voorzien.

Het schip zal worden gebouwd onder 
toezicht van Lloyd’s Register of Ship
ping.

Een uitgebreide beschrijving van een 
zusterschip —  het m.s. Van G ogh  —  is 
gepubliceerd in „Schip en W erf” no 4 
van 25 februari 1966, pag. 84 /8 9 .



F E E S T E L IJK E  G E LE G E N H E ID  BIJ D E O R A N JE  W E R F

Foto KLM  Aerocarto N.V.

Op dinsdag 18 mei 1968 werd op de Oranje W erf te A m sterdam , 
reparatieafdeling van Verschure & Co’s Scheepswerf & M achine
fabriek N .V. een receptie gehouden ter gelegenheid van het droog- 
zetten van het 5.000ste schip, t.w. het m.s. Thaletas, van de N .V . 
Koninklijke Nederlandsche Stoom boot M aatschappij te  A m ster
dam , waarbij de Nederlandse Vereniging van Technici op Scheep
vaartgebied vertegenwoordigd werd door ir. W. R. Krusem an, lid 
van het Hoofdbestuur.

De werf heeft behalve een drijvend dok van 84 m (hefvermogen
1.400 ton) de beschikking over een dwarshelling met een lengte 
van 330 voet, geschikt voor schepen tot 3.000 ton.

T en  tijde van de feestelijke gelegenheid lag behalve de Thaletas 
ook de Teunika, een coaster van G runo, Amsterdam, op de helling, 
terwijl de Hontestroom  van de Hollandsche Stoom boot M aat
schappij in het drijvend dok lag.

D e verheugde directie, vertegenwoordigd door de heren ir. J. M. 
D onkers en A. J. C. Bax, deelde m ede dat het fraaie aantal van
5.000 drooggezette schepen bereikt was in 15 jaar en 3 m aanden.

Reeds bij aankom st op de werf vielen de hoge radio-masten van 
de Caroline (radiozender Caroline Noord) en M i A m ico  (zender 
Caroline Zuid), welke in de haven van de werf liggen in afwachting 
van nadere instructies, op.

De M achinefabriek van Verschure zal verplaatst worden naar 
de O ranje W erf teneinde beter en sneller te kunnen werken ten 
behoeve van reparaties aan schepen. In begin 1969 hoopt men in 
nieuwe hallen w aarvan m et de bouw een aanvang is gemaakt, te 
kunnen gaan werken. In  de afdeling Polyester m aakt de Oranje 
W erf geen com plete jachten m eer m aar wel casco’s om afgebouwd 
te worden door derden en onderdelen voor chemische industrie.

D e heer IJssels, assistent-bedrijfsleider, was zo vriendelijk een 
aantal vragen te willen beantwoorden.

Wij wensen de directie een voortgaande groei en veel succes in 
de scheepsreparatie sector.

ir. W.R.K.

N IEU W E U IT G A V EN
„E xam enopgaven  voor Scheepsw erktuig- 

kund igen” .
S tichting T echnisch en N au tisch  Insti

tu u t, B adhuisw eg 232, ’s G ravenhage.

D eze verzam eling v a n  in  de loop der jaren  
voo r de exam ens A , B en C  opgegeven v ra
gen en  vraagstukken  kw am  onder de auspi
ciën van  de Stichting T echnisch en N autisch  
In s titu u t to t stand.

D e  sam enstellers, drs. M . B raak, ir. J . D. 
H oepelm an  en de heer W. H . van  d er Velde, 
hebben  ongetw ijfeld zowel docenten als stu

den ten  aan  zich verp lich t door de b ijzonder 
overzichtelijke, m ethodische wijze w aarop  
he t gro te aan ta l exam enopgaven is inge
deeld.
D e u itvoering  is losbladig, w aard o o r he t 
geheel doo r aanvullingen „up  to  d a te” k an  
w orden gehouden.

D e prijs (ƒ 17,50 voor deelnem ers aan  de 
Stichting T .N .I. o f ƒ 22 ,50 voor p a rticu lie 
ren, exclusief de kosten  v an  de ringband  a 
ƒ 2,50) is zeker aan  te  m erken  als een zeer 
gezonde investering.

W ij zijn  v an  m ening da t de sam enstellers 
de eer to ek o m t datgene te  hebben gereali

seerd  w at door zo velen reeds lang  als een 
behoefte  w erd  gevoeld.

T en  einde d it w erk  nog aan  w aarde te  
doen w innen, speciaal voor hen  die zich ge
heel o f gedeeltelijk d o o r zelfstudie op een 
exam en w ensen v o o r te  bereiden, zou men 
kunnen  overw egen op een  bijlage, w aar toe
passelijk, de an tw oorden  te  geven op de 
vraagstukken.

A l m et al een w aardevolle bijdrage aan 
he t onderw ijs voor Scheepsw erktuigkundi- 
gen, w elke wij sterk  w illen aanbevelen.

J. G. F . W.



DOKKEN! VAN DE W ERF „LISNAVE” -Z.UID

Een jaar na de indienststelling (23 juni 1967) van de zuidelijke 
dokgelegenheden ontvingen wij bovenstaande actie-foto, genomen 
29 mei 1968.

Het aantal gedokte schepen was 132 met 7.942.000 t.d.w. en

te water gerepareerde 142 met 8.600.000 t.d.w.
H et grootste gedokte schip was de Esso Mercia van 170.000 

t.d.w. en het grootste te water gerepareerde was de Macoma van
207.000 t.d.w.

Bell Lijn plaatst opnieuw grote order voor 
containers

Maatschappij verwezenlijkte tot dusver 
vrachtverlagingen tot 25 %

Op 25 juni jl. werd op Bell Terminal, 
Teesside, bekendgem aakt, dat een order ter 
w aarde van een kw art m iljoen Pond Ster
ling was geplaatst voor 340 containers. D e
ze term inal is één van de twee speciale 
container-havens van Bell Lijn N .V ., een 
m aatschappij, die o.m. containerdiensten 
exploiteert tussen G root Brittannië en het 
Europese vasteland. George Hollwey, m a
naging director van  de George Bell G roup, 
m aakte bij die gelegenheid bekend, dat hij 
nieuw e verlagingen in de doorvoertarieven

op het C ontinent b in n en  he t kom ende jaar 
waarschijnlijk acht. G edurende de negen 
m aanden w aarin  de dienst nu w erkt, heeft 
men de voorgenom en verlagingen in  de 
vrachttarieven van 15 to t 25 % reeds kun
nen verwezenlijken. B innenkort zullen nog 
m eer bestellingen w orden  geplaatst voor 
containers, d ie  in h e t laatste kw artaal van 
dit jaar af geleverd zu llen  w orden.

De huidige om vang  van  h e t containerver
voer is nu reeds de aanvankelijke verwach
ting te boven gegaan: Bell Lijn vervoert 
per m aand ongeveer 1000 containers in  het 
verkeer tussen G root-B rittannië en het C on
tinent waarbij gebru ik  w ord t gem aakt van 
geautom atiseerde term inals, uitgerust met 
kranen die d o o r één m a n  bediend worden. 
De term inals bev inden  zich ten oosten van

L ackenby D oek aan de Tees en in Rozen- 
burg-E uropoort. H et vervoer neem t op het 
ogenblik m et ca. 10 % p er m aand toe.

Tw ee speciaal gebouwde containersche
pen van elk 499 b rt verzorgen het transport 
over zee. H et ontwerp van deze schepen is 
een nieuw ere ontwikkeling van het geslaag
de „Bell V anguard”-type, dat op het ogen
blik v o o r de Bell G roep op de Ierse Zee 
vaart. Zij transporteren  de 20 vt-containers, 
doch kunnen  zonodig ook containers van 
andere standaardm aten vervoeren. De 
nieuwe schepen, de Bell V enture  en de 
Bell Valiant, zijn beide gebouwd op aan 
w ijzingen van de G eorge Bell G roep en 
varen in tim e-charter.

D e schepen zijn eigendom  van resp. de 
kapiteins J. W inter en A. Becker.



N IE U W SB E R IC H T EN
P E R SO N A L IA

C. Prinsen f
Op 22 jun i 1968 overleed te A m sterdam  

in de leeftijd van 58 jaar de heer C. Prinsen, 
bedrijfsleider scheepsbouw  van  de A m ster- 
dam sche D roogdok M aatschappij N .V .

De heer P rinsen was lid van  de N eder
landse V ereniging van T echnici op Scheep
vaartgebied.

Afscheid J. Visser
W egens he t bereiken van de pensioenge

rechtigde leeftijd zal de heer J. Visser, Inspec
teu r voor de Scheepvaart, H oofd  van het 2e 
district op w oensdag 31 juli 1968 in  dienst 
van  de Scheepvaartinspectie gaan verlaten.

T e r gelegenheid h iervan  zal een afscheids
receptie w orden gehouden op genoem de da
tu m  van 16.00 to t 17.30 u u r  op het B ureau 
van de Scheepvaartinspectie, P ark laan  15 te 
R otterdam .

Tevens zal er dan gelegenheid zijn kennis te 
m aken  m et de opvolger van de heer Visser, 
de heer W. W olthers.

Ir. K. van der Pols algemeen voorzitter 
FM E

M et ingang van 1 ju li is ir. K . van der 
Pols, d irec teur van „D e R otterdam sche 
D roogdok M aatschappij” N .V . te R o tter
dam  benoem d to t algem een voorzitter van 
de F edera tie  M etaal- en E lektro technische 
Industrie  F M E .

D e heer V an  der Pols vervult deze functie 
als lid van het P residium  van de FM E , 
w aarin  hij als voorzitter van  de M etaalbond 
zitting heeft.

Benoeming adjunct-directeur Holland- 
Amerika Lijn

M et ingang van 1 ju li 1968 is drs. J. H. 
Schölte benoem d to t ad junct-d irecteur van 
de N .V . N ederlandsch-A m erikaansche 
S toom vaart M aatschappij H olland-A m erika 
Lijn.

D e heer Schölte w erd  in 1924 te R o tter
dam  geboren. Hij studeerde aan  de N eder- 
landsche E conom ische H oogeschool te R ot
terdam , w aar hij in  1949 he t doctoraal 
exam en aflegde. D aa rn a  w as hij w erkzaam  
bij een bankinstelling en geruim e tijd bij een 
der grote w erven h ier te  lande.

Op 1 ok tober 1965 tra d  hij in dienst 
van de H olland-A m erika Lijn en  w erd op 
1 januari 1967 foenoemd to t chef van het 
Econom isch Bureau.

Centraal Technisch Instituut TNO , D elft
Vakantie-Leergang voor W arm tetechniek  
1968

D oor de afdeling W arm tetechniek  van 
h e t C en traa l T echnisch  In stituu t T N O , de 
Sectie W arm  te technologie van het K onink
lijk Instituu t van  Ingenieurs en de N eder
landse Technische V ereniging voor V erw ar
m ing en Luchtbehandeling, zal te  U trech t 
in  he t T ransito rium  der R ijksuniversiteit op 
10 en 11 septem ber 1968 de 30e V akantie- 
L eergang voo r W arm tetechniek  w orden ge
houden.

N adere  inform aties zijn te verkrijgen bij 
de A fdeling  W arm tetechniek  van  h e t C .T .I.- 
T N O , postbus 260, D elft, telefoon 01730- 
3 82 22 vóó r 30 augustus 1968.

T echnische H ogeschool D elft
Geslaagd voor he t doctoraal exam en voor  
scheepsbouw kundig  ingenieur

J. A. V eenm a, G roningen; H . Schuffel, 
Bergen; J. V ersluis, Delft.

Geslaagd voor he t doctoraal exam en voor 
vliegtuigbouw  kund ig  ingenieur

M . J. B akkeren, D elft; T . J. van  B aten, 
D elft (m et lof); P . F . H . Clignett, R ozen
burg; L. J. J. E rkelens, Scheveningen (m et 
lof); D . V . W. G erverdinck, H arderw ijk ; 
J. J. A. C. G ijsbers, D elft; H . W. K leingeld, 
V laardingen; F. A . M . M olhoek, H aarlem  
(m et lof); J. A. M ulder, D e lft (m et lof); 
P. A. M . Spierings, V H ertogenbosch ; W.
G. V erm uelen, U trech t.

British M arine Equipment Council m et grote 
stand op de Internationale Visserij Tentoon
stelling te Leningrad

D e B M EC  organiseert in  sam enw erking 
m et de B oard  of T rade, U p p er C lyde S hip
building G roup  en  de W hite Fish A u thority  
een grote stand op de In ternationale  Visserij 
Tentoonstelling  te  Leningrad.

D eze is geopend van 6 to t 20 augustus 
1968 en te r aankondiging is door B M EC  
een catalogus uitgegeven in  het Russisch 
en Engels.

In lich tingen  z ijn  te verkrijgen bij: m r. D o 
nald  E. M axw ell, Secretary  B M EC , 13 
D evonshire Square, London E C 2, E ng
land.

Gebr. D e Haas Tankvaartbedrijf N .V ., 
Rotterdam

M et ingang van  1 juli 1968 is boven
staande vennootschap  verp laatst n a a r  G e 
bouw  M aasboulevard , Boomipjes 55, R otter- 
dam -1, tel. 010-13 01 90.

H. Kiviet & Co. N .V ., Laren (N .H .)
In  verband  m et een  reorganisatie van 

bovenstaande vennootschap, luidt he t ad 
m inistratieve adres: H a rt N ibbrig laan  7, 
L aren (N .H .), tel. 020-6 87 58.

Jaarverslag 1967 Stichting Centrum Bouwen  
in Staal

In  bovengenoem d jaarverslag geeft de 
S tichting een zeer goed gedocum enteerd  en 
u itgebreid verslag over h aa r activiteiten in  
1967. Speciaal 'de nieuw e 3-m aandelijkse 
periodiek „B ouw en in  S taal” , w elke in  sa
m enw erking m et de S tichting S taalcen trum  
N ederland  w ord t uitgegeven, verdient ex tra  
verm elding.

A anslu itend  op he t jaarverslag  is de 
b rochure  „W at b ied t de S tichting B ouw en 
in S taal” verschenen, w aa rin  de verschillende 
cursussen en lezingen, op geluidsband m et 
dia’s, w elke doo r de S tichting zijn v o o r
bereid, w orden  beschreven.

In lichtingen zijn  verkrijgbaar bij h e t secre
ta riaa t van  de S tichting, W eena 700, R o tte r
dam , tel. 010-11 61 81 en 12 60 50.

Lloyd’s Register Guidance N otes for Air 
Cushion Vehicles

Lloyd’s R egister o f Shipping has published 
G uidance N otes and R equirem ents fo r  the  
C lassification of A ir C ushion Vehicles.

These gu idance notes apply to  self- 
propelled  vehicles w hich operate am phi
biously, o r over w ater only, while supporting

at least 75 p er cent of Lheir weight on a 
continuously generated  cushion of air.

L loyd’s Register entered  the  A.C.V. field 
in M ay 1960 and  began drafting guidance 
notes in  1964. T h e  present edition is up 
to  date as at June  1968. H ow ever, because 
of the flexibility of the basic  requirem ents 
and the need to  allow freedom  for the 
in troduction  of new  concepts and methods, 
it is advisable fo r designers to  discuss their 
plans w ith the  Society at an early stage if 
■they are to  gain th e  full benefit of the most 
up  to  date experience in  th e  field.

Vehicles in their own right
T he notes trea t air cushion vehicles as 

vehicles in  the ir ow n right, totally unrelated 
■to airc raft and distinct from  ships. Service 
lim itations are based on w ind speed and 
fetch, n o t on  geographical location, and 
scantlings have been calculated from  first 
principles.

P ending  in ternational agreem ent on fire 
and safety requirem ents, the Society has 
m ade a num ber of basic assum ptions, which 
are included as an appendix, h u t alternative 
proposals will be considered. These as
sum ptions, again, regard  A .C .V .’s as vehicles 
in  the ir ow n right.

W orks approval procedure
W ith regard  to  A .C .V . m achinery con

structed  on a production  line basis by firm s 
posessing well organised inspection depart
m ents approved by L loyd’s Register, the 
regulations allow fo r the introduction of a 
„W orks A pproval” procedure. This obviates 
the need fo r surveyors to  inspect individual 
item s of p roduction  in  detail. Instead, the 
systems of production  a n d  inspection w ithin 
the firm s are approved by  the Society, the 
m aintenance of the  required  standards 
being ensured by  freq u en t periodic visits 
by  surveyors.
Copies of G uidance N otes and Require
m ents fo r the C lassification of A ir Cushion 
Vehicles are obtainable from  The M anager, 
L loyd’s Register P rin ting  H ouse, G arrett 
H ouse, M anor Royal, Crawley, Sussex, 
price 10s.

N ieuw e Opdrachten
V erolm e V erenigde Scheepswerven N.V. 

heeft een nieuw e opdrach t ontvangen voor 
de bouw  v an  een m am m oettanker van
225.000 tdw.

D eze tu rb ine tanker zal gebouwd worden 
voo r Petrofina S.A. te Brussel, welk concern 
in N ederland  w erk t onder de naam  F ina 
N ederland.

D e hoofdafm etingen zijn: lengte over alles 
329,40 m, breedte 48,68 m, ho lte 23,60 
m  en m axim um  diepgang 19,88 m.

D e voortstuw ingsinstallatie zal bestaan 
u it een V ero lm e /G en e ra l E lectric turbine 
van  32.000 p k  bij 80 omw. D e  stoom  hier
voor zal w orden geleverd door één Ver- 
olm e-Foster W heeler-ketel.

H et geheel w ord t gebouw d te r classificatie 
bij L loyd’s Register o f Shipping.

D e oplevering is gepland decem ber 1970.

Tewaterlatingen
17 jun i 1968 is m et goed gevolg te w ater 

gelaten het peilvaartuig Pavo, bouw num m er 
466 van N .V . Scheepsw erf G ebr. A kerboom  
te Leiden, bestem d voor de Com binatie 
H avenm ond H oek  van H olland te H oek van 
H olland.



H oofdafm etingen zijn; lengte 16,60 m, 
breedte 4,30 m en holte 2 ,40 m.

In  dit schip w orden geïnstalleerd twee 
2-takt, enkelwerkende G .M .-m otoren van 
h e t type 4-71, elk m et een verm ogen van 
107 pk bij 1800 om w /m in.

H et peilvaartuig Pavo  w ord t gebouwd 
onder toezicht van B ureau Veritas voor de 
klasse:
HE» I 3 /3  T  1.1.

17 jun i 1968 is m et goed gevolg te water 
gelaten het m otorschip N icarao  (type roll/ 
on-roU/off), bouw num m er 189 van N.V. 
Scheepswerf „W esterbroek” v /h  J. G. 
Bröerken te W esterbroek, bestem d voor 
Partenreederei „N icarao” te  A schendorf 
(Duitsland).

Bovengenoemd schip is speciaal ingericht 
voor het transport van  geladen trailers op 
h e t tussendek en op h e t bovendek en van 
personenauto’s in  het onderruim .

D aartoe is vanaf h e t niveau van het 
tussendek, w aar de wagens v ia een hekdeur 
h e t schip binnenkom en, een beweegbare, 
gecombineerde, op- en afrit in  het schip 
voorzien, enerzijds n a a r  h e t onderruim  en 
anderzijds naar het bovendek.

H oofdafm etingen zijn: leng te 67,66 m, 
breedte 11,80 m  en ho lte  7 ,8 0 /3 ,5 0  m.

In  dit schip w orden geïnstalleerd twee 
4-takt enkelwerkende M .W .M .-m otoren van 
he t type TBD 440-8, elk  m et een vermogen 
van  1080 pk bij 900 om w /m in .

H et motorschip Nicarao  w ord t gebouwd 
onder toezicht van B ureau Veritas voor de
j^ciLiisso*

I  3 /3  L  1.1. A . & C .P . G lacé III.

Op 21 juni jl. vond bij de Fa. C. Amels 
& Zn., Scheepswerf en M achinefabriek 
„W elgelegen” te  M akkum  de tewaterlating 
plaats van het m.s. Corantijn, in aanbouw 
voor Scheepvaart M aatschappij „Surinam e” 
te  Param aribo.

D e doopplechtigheid w erd  verricht door 
mevr. G . Chin, echtgenote van  de directeur 
v an  de rederij, de heer P h . G . Chin.

D it schip is h e t grootste, -ooit bij ge
noem de werf gebouwd.

H et schip heeft een lengte van  102,40 m 
over alles, 90 m  tussen  de loodlijnen, 
breedte 13,50 m, ho lte to t hoofddek 7,50 
m  en holte to t he t tussendek 5 m.

H et schip zal w orden voorzien van een 
D eutz direct om keerbare scheepsdieselmo- 
to r  met een verm ogen v an  4000  pk.

H et schip is bestem d voor algemene la
ding en gekoelde lading, w aarvoor een koel
ruim te —  ca. 6200 cb. f t  —  w ordt aan
gelegd.

V oor het laadgerei w ord t gebruik ge
m aakt van het zg. „V lem ak” Patent van 
F a. De K eyzer te  R otterdam .

In  de m achinekam er w orden 3 faulpag- 
gregaten opgesteld en in  de b ak  een haven
aggregaat.

Elke hulpset bestaa t u it een D eutz hulp- 
m otor van  225 p k  en een  generator van 
140 kW. H et havenaggregaat bestaat uit 
een D eutz hulpm otor van  92 pk m et een 
generator van 50 kW.

24 juni 1968, w erd van  één  der hellingen 
van  V an  der G iessen-de N oord  N .V . te 
K rim pen aan den IJssel, he t motorvracht- 
sohip Straat Accra  in  de H ollandsohe IJssel 
tsiw ater gelaten.

M evrouw E. E . R uys-Stork, echtgenote 
v a n  de heer ir. L. P. Ruys, lid van de 
R aad  van Bestuur van  de K oninklijke lava- 
C hina-Paketvaart L ijnen  N .V ., verrichtte de 
doopplechtigheid. H ie ro p  volgden enige ze
nuw slopende m inu ten  vóó r het schip zich 
in beweging wilde zetten .

N a de tew aterla ting  ontving zij in de 
w erfkantine uit h an d e n  v an  de directie van 
de bouw w erf een aandenken  in  de vorm  
v an  een d iam an ten  b ro ch e  in antieke zet
ting.

Tijdens de recep tie  w erd  het woord ge
voerd  door de h e re n  J. U . Sm it en H. M . 
van  der Schalk, resp. d irecteur v an  V an 
d e r  Giessen-de N o o rd  en van  de K oninklijke 
Java-C hina-P aketvaart Lijnen.

H et te w ater gelaten  schip is een eenheid 
v an  een serie van  6 lijnvrachtschepen, door 
de K .J .C .P .L ./K .P .M . in  opdrach t gegeven 
bij V an der G iessen-de N oord  N .V . en 
V erolm e V erenigde Scheepswerven N.V. 
(elk drie). H et eerste  schip van  de serie 
Straat A m sterdam  n ad e rt bij V erolm e zijn 
voltooiing. H et tw eede schip, Straat A de-  
laide, ligt aan de afbouw kade bij V an  der 
Giessen-de N oord.

D e Straat A ccra  zal op 30 novem ber 
1968 afgeleverd w orden , hetgeen volgens 
d e  heer J. U . S m it een m aand  vóór de 
gecontracteerde d a tu m  is.

De technische gegevens zijn: lengte over 
alles 160,80 m , lengte tussen loodlijnen
149,95 m , breed te 23 m , holte to t C-dek 
(hoofddek) 13,25 m , diepgang 10 m , b ru to  
registertonnage ca. 12.000, draagverm ogen 
ca. 13.250 t o n / 1000 kg.

D e to tale lad ing-capaciteit bedraagt ca.
700.000 cft, w aa rv an  ca. 50.000 cft voor 
koel- en vrieslading en 5 dieptanks voor 
vloeibare lading m e t een to tale capaciteit 
van  ca. 42.000 cft.

D oor h e t inbouw en van  drie laadhoofden 
naast elkaar (op d e  ru im en  3, 4 en 5) is he t 
schip ook geschikt v o o r h e t vervoer van 
een groot aantal con tainers.

H et laad- en losgerei .bestaat uit 2 laad
bom en van  5 /1 0  to n , 2 laadbom en van 
5 /1 5  ton, 1 d ek k ra an  v an  8 ton , 3 van  5 to n  
en  2 van  3 ton , alsm ede een tweeling- 
dekkraan voor een nu ttige  last van 2 X  10,5 
to n  (21,6 to n  gekoppeld).

D e voortstuw ing za l geschieden door een 
6 cilinder d ieselm otor v an  het fabrikaat 
S tork, type SW 6 X  8 0 /1 6 0 , m et een m axi
m aal continu verm ogen  van  13.500 apk 
bij 117 om w /m in . D e dienstsnelheid zal 
20  mijl bedragen.

H et schip w ord t gebouw d onder de klasse 
v an  L loyd’s R egister o f Shipping en de eisen 
van  de N ederlandse Scheepvaart Inspectie.

26 juni 1968 is m e t goed gevolg te  w ater 
gelaten een d.e. em m erbaggerm olen, bouw 
num m er 212 van  N .V . Sleephelling M aat
schappij „Scheveningen” te  Scheveningen, 
.bestemd voor E n trep rises de T ravaux P u 
bliés de 1’O uest te  N an tes .

H oofdafm etingen zijn: lengte 32,50 m, 
breedte 7 ,50 m en h o lte  2 ,50 m.

In  deze baggerm olen w orden  de volgende 
m otoren geïnstalleerd: een 4-takt, enkelw er
kende D eutz-m otor v a n  h e t type B F  6 M  
716 m et een verm ogen  van  197 pk  bij 
1500 om w /m in; een  4-takt, enkelw erkende 
D eutz-m otor van  h e t ty p e  F  4 M 716 m et 
een verm ogen van  98 p k  bij 1500 om w / 
m in; een 4-takt, enkelw erkende D eutz-m o

to r v an  he t type F  2 L  812 m et een 
verm ogen van 16 pk  bij 1500 o m w /m in .

D e d.e. em m erbaggerm olen no. 212 
w ord t gebouw d onder toezich t v an  B ureau  
V eritas voor de klasse:
>ï< I 3 /3  D  (service de port) 1.1.

T e H ardinxveld-G iessendam , bij de N .V . 
Scheepsw erf en M achinefabriek  D e M er- 
wede, heeft op 26 jun i d e  stapelloop p laa ts
gevonden van  de sleephopperzuiger Van  
H a ttu m  en B lankevoort 20.

D it vaartuig, dat gebouw d is in  opd rach t 
van he t A annem ingsbedrijf V an  H a ttu m  en 
B lankevoort N .V . te  Beverwijk, is he t n ieu
we vlaggeschip van  deze opdrachtgever.

D e  .hoofdafm etingen v an  deze sleephop
perzu iger zijn: lengte over alles 104,80 m , 
lengte tussen de ■ loodlijnen 95 m , b reed te  
op de spanten  18 m , ho lte  in  de zijde 9 m , 
diepgang leeg 3,60 m, diepgang geladen 
8,17 m , inhoud hopperru im  3900 kub. m ., 
draagverm ogen 8000 ton .

H e t dubbelschroefsvaartu ig  za l w orden  
voortgestuw d door een straalbuisinstallatie, 
welke aangedreven zal w orden  doo r tw ee 
stuks Sm it-Bolnes dieselm otoren van  2200 
pk bij 275 om w /m in .

D e  beide zandpom pen zullen  ieder w orden  
aangedreven door een Sm it-Bolnes diesel
m o to r van  1200 pk  bij 275 o m w /m in . 
V erder zullen v o o r de aandrijv ing  van  de 
generatoren  drie stuks Bolnes dieselm oto
ren  w orden geïnstalleerd m et een verm ogen 
van 720 pk  bij 475 om w / m in.

H e t to taal te  installeren  verm ogen  zal
11.500 pk  bedragen.

D e  hopperzu iger zal w orden  u itgerust 
m et twee stuks zuigbuizen m e t een  d iam eter 
van  900 m m .

V oorts zal he t vaartu ig  w o rd en  voorzien  
van de m odernste afstandsbedienings- en 
navigatie-apparatuur.

H e t ontw erp van de h o p perzu iger Van  
H a ttu m  en B lankevoort 20  is v an  h e t B u
rea u  voo r Scheepsbouw  ir. P . H . de G ro o t 
N .V . te  B loem endaal, onder w elks toezich t 
tevens de bouw  w ordt uitgevoerd.

Overdrachten
12 jun i 1968 is overgedragen de cu tte r

zuiger B everw ijk 31, bouw num m er 1028 van  
Boele’s Scheepswerven en  M ach inefab riek  
N .V . te  Bolnes, bestem d voo r N .V . V an  
H attu m  & B lankevoort te  Beverwijk.

H oofdafm etingen  zijn: leng te  66 m, 
b reedte 15 m en holte 4 ,35 m.

B ovengenoem de cutterzu iger b eh o o rt to t 
de grootste gebouw de zuigers in  E u ropa , 
w at betre ft he t geïnstalleerde verm ogen .

In  deze zuiger w erden de volgende m o
to ren  geïnstalleerd: 2 Sm it-B olnes-m otoren, 
2-takt, enkelw erkend, v an  h e t type V  318 
D, elk m et een verm ogen v an  3360 p k  bij 
275 om w /m in ; 2 L ister-B lackstone-m oto- 
ren, 4-takt, enkelw erkend, van  het type 
ESS L  16 M A , elk m et een verm ogen  van  
1560 pk  bij 1025 o m w /m in ; 1 L ister- 
B lackstone-m otor, 4-takt, enkelw erkend, van  
het type E R  6 M A, m et een verm ogen 
van 337 p k  bij 750 o m w /m in ; 1 M .A .N .- 
m o to r 4-takt, enkelw erkend van  h e t type 
D  0024 M , m et een verm ogen  v a n  41 p k  
bij 1500 om w /m in .

D e cutterzuiger B everw ijk 31 w erd  ge
bouw d onder toezicht van  B ureau  V eritas 
voo r de klasse:
>ï< I  3 /3  D  (Service de port) 1.1.



voor de olieindustrie

Block-lines in de constructie 
6x19 draden Seale + staalkern
Sand-lines in de constructie 
6 x 7 draden + 1 touwkern

GORINCHEM



STEEDS GROTER . .  . wordt de vraag naar

ASOID

DE
UNIVERSELE

PAKKINGPLAAT
voor hete oliën, oplosmiddelen, 
zuren, alkaliën, stoom, enz. 
fabrikaat Beldam Asbestos Co. Ltd., 

Hounslow (Middx.) England
Alleenvertegenwoordigers:

FABRIEKEN N.V. 
VAN ASBEST, RUBBER EN 
BRANDWEERMATERIALEN

AMSTERDAM t e l .  020-54001  - p o s t b u s  4105

ROTTERDAM / G RO N IN GEN  / EINDHO VEN  / EN SC H ED E / SN EEK

D I L L O N
OVERBELASTING 

VEILIGHEDEN 

van 225 tot 9000 kg 

”Dyna-Switch”
Schakelt automatisch stroom uit bij over
schrijding van de ingestelde belasting.

’’Overload Signal”

Geoft bij overbelasting 
een luid claxon signaal.

Uit voorraad leverbaar

M A C H I N E -  E N  G E R E E D S C H A P P E N H A N D E L  
Schakeistraat 21 - Tel. (020) 16 29 22 - Amsterdam-16

H YD RA U LISCH E
CILIN D ERS

UiTGEVOERD IN
Enkelwerkend met plunjer afdichting 
Enkelwerkend met zuiger afdichting 
Dubbelwerkend

TE LEVEREN
Hard verchroomde plunjerstangen
Met bevestigingsgat in plunjerstang
Met bevestigingsgat in los schroefbare kop.

IN
IEDERE
GEWENSTE
SLAGLENGTE
TE
LEVEREN

J. F. van DRIEL 
& Zn. N.V., 
machinefabriek
NIEUW VENNEP 
TELEFOON 02526-22 93

UIT VOORRAAD LEVERBAAR

fiboekhotte
^  y  aandrijvingstechniek

GRONINGEN 33946 TELEX 53309 

AMSTERDAM 020-241693/237640 

ROTTERDAM 010-251982/230103


