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DE D ER D E FASE IN DE B O U W  V A N  DE N IEU W E H AVEN M O N D  

T E  H O EK  V A N  H O L L A N D  A FG ERO N D

De havenwerken ter uitvoering van 
het gigantische project, dat de houw van 
de nieuwe havenmond te Hoek van Hol
land als geheel omvat, heeft in de thans 
afgesloten derde fase een voorsprong op 
het werkschema. Op de voorlichtingsdag, 
vrijdag 31 mei 1968, derde in de reeks die 
in de afgelopen maanden door de afde
ling „publiciteit” van het ministerie van 
Verkeer en Waterstaat voor persvertegen

woordigers zijn georganiseerd, kon met 
voldoening melding worden gemaakt van 
de tijdwinst die sedert de aanvang van de 
betreffende gecombineerde havenwerk
zaamheden aan de „Hoek” is gemaakt.

Met de aanvang van het storten van 
grint voor de verlenging van de Noor- 
derpier is wederom een nieuw onderdeel 
aangepakt van het immense karwei, dat 
het aanlopen van de Europoort Haven

door super mammoettankers in begin 
1970 met een diepgang van 62 voet moet 
verzekeren. De werkzaamheden, die in 
zo’n voortreffelijk teamverband tussen de 
verschillende instanties en uitvoerders zijn 
samengebundeld door de verantwoorde
lijke ingenieurs van verkeer en water
staat, directie beneden rivieren, worden 
uitgevoerd, komen in het kort op het vol
gende neer: a. de dammenbouw; behan-



Ceulproject voor mammoet-schepen.

Blokkenvaartuigen (in aanbouw)
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delende  de bouw van de nieuwe Zuider- 
e n  Noorderdam, met inbegrip van aan- 
v  o e r  materialen, aanleg werkterreinen en 
werkhaVens en inzet bijzonder materieel; 
t>. definitieve toegang en splitsingsdam; 
behandelende de bouw van de splitsings
d a m  en de vervanging van de tijdelijke 
toegang  tot Europoort, door een defini
tie v e  toegang tot dat gebied; c. vaargeul 
v a n u it zee tot toegang Europoort; be
handelende het zuigwerk en de wrakop- 
ru im ing  e.d. d. nautische uitrusting van 
d e  nieuwe havenmond; behandelende de 
tijdelijke lichtenlijn, betonning enz., als
m ed e  de plannen voor de definitieve nau
tisch e  uitrusting; e. aanpassingswerken 
voortvloeiende uit de bouw van de nieu
w e  havenmond, zoals maatregelen te
g e n  verzilting e.d.

Het veelomvattende werk vereist on
derm eer een enorme aanvoer van grint 
e n  breuksteen. Op het werkterrein is 
th a n s  voor de bouw van de Noorddam 
(lengte ±  3 km) en de Zuiderdam 
(lengte ± 1 3  km) reeds een half miljoen 
t o n  breuksteen uit België aangevoerd; ver
d e r  ligt er 300.000 ton grint en 30.000 
to n  steen, hetgeen met coasters uit Noor

wegen is aangevoerd. Naast de enorme 
zandverwerking, die ondermeer nodig is 
voor het opspuiten van de Maasvlakte, 
zijn er aan de kant van het Beerkanaal 
(gelegen westkant van het Europoortge- 
bied) enkele tijdelijke werkhavens in 
het terrein uitgegraven. De grond, die 
daarbij omhoog is gebracht vormt een 
heuvel van 12 meter hoogte. Als het kar
wei gereed is, gaat dit zand weer terug.

Tot die tijd wordt op deze terp een 
voorlichtingscentrum ingericht voor het 
publiek. Er komen o.a. een restaurant en 
een filmzaal. In  de zomer van dit jaar 
zullen de eerste bezoekers ontvangen kun
nen worden.

Het uitbaggeren van de geul is wel een 
bijzonder belangrijk facet van het project 
„bouw Havenmond Hoek van Hol
land”. De uitvoering van e.e.a. ge
schiedt door de Combinatie Havenmond 
Hoek van Holland, kortweg CH3 ge
noemd. Hierin hebben zich verenigd „Bos 
en Kalis” , „Van Hattum en Blan
kenvoort” en „Adriaan Volker”. In de 
tweede helft van mei 1968 is naast de 
sleephopperzuiger van Adriaan Volker

N.V. de Geopotes IX  met een hopperin- 
houd van 6400 m :i, de grootste sleep
hopperzuiger ter wereld de Prins der 
Nederlanden in bedrijf gesteld met een 
hopperinhoud van 9000 m 3. Dit vaar
tuig is onlangs door de „Werf Gusto” 
(I.H.C. Holland) opgeleverd aan de West- 
minster Dredging & Co. Ltd., een doch
teronderneming van Bos en Kalis. De 
zuigoperatie wordt door de indienststel- 
ling van de Prins der Nederlanden per 
maand verhoogd van 1 tot 2,5 miljoen 
m 3. Momenteel is reeds 18 miljoen m 3 
uit de geul gehaald, zodat thans schepen 
van 54 vt. diepgang de Europoort kun
nen binnenlopen. Eind 1969/begin 1970 
zullen tankers van 225.000 ton met de 
gehele lading Europoort kunnen aandoen. 
Het opspuiten van de Maasvlakte en een 
groot aantal met het gehele project ver
band houdende werken worden door het 
Havenbedrijf van de Gemeente Rotter
dam uitgevoerd, zoals het op de gewenste 
diepte brengen van het Cal and- en Beer
kanaal met de aangrenzende oliehavens, 
terwijl voorts deze gemeentedienst de Ca- 
landbrug bouwt, die in mei volgend jaar 
gereed zal zijn.



In deze derde fase werden de steen- 
storters Cents en Taurus in dienst ge
steld. Het zijn vreemd aandoende sche
pen, die speciaal zijn ontworpen voor het 
steen storten en zijn gebouwd door Van 
der Giessen-De Noord N.V. te Krimpen 
a.d. IJssel. Lengte 77 meter en breedte 
20.25 meter. Het voor- en achterschip 
zijn praktisch niet van elkaar te onder
scheiden; terwijl deze „werkpaarden” in 
beide richtingen kunnen varen, kunnen zij 
zich ook zijwaarts verplaatsen met een 
snelheid van ±  4 mijl. Deze grote ma
noeuvreerbaarheid is noodzakelijk om 
het grint en later de steenblokken voor de

dammen op de juiste plaats te kunnenstor- 
ten; voor de plaatsbepaling wordt gebruik 
gemaakt van Decca-Hi-Fix, waardoor 
de stortplaats op 60 cm nauwkeurig kan 
worden bepaald. Het dek van de Cetus en 
de Taurus biedt plaats voor ca. 1400 ton 
grint of steen, gesplitst in tweeën door een 
verhoging in het midden van het dek.

Met hydraulische schuiven wordt 
vanuit dit midden de lading aan beide 
zijden over boord gewerkt. Ter comple
tering van het werk van deze schepen wor
den momenteel bij de N.V. Scheeps
werf & Machinefabriek „De Biesbosch”, 
Dordrecht, blokken vaartuigen gebouwd

voor het storten van cementblokken met 
ribben van 2,5 meter.

Ook op deze derde excursiedag waren 
de vele indrukken maar nauwelijks te ver
werken. Bijzonder fascinerend waren de 
genodigden door de organisatie van het 
omvangrijke havenproject, dat het geheel 
als een goed geoliede machine' op de 
meest efficiënte wijze doet verlopen.

Nederlands grootste haven kan dan ook 
in heden en toekomst verzekerd blijven 
van de „Tools” om „naam en faam” als 
belangrijke wereldhaven onder alle om
standigheden te behouden.

H. A. C.

De grootste containerkraan van Europa 
en de op één na grootste ter wereld (in 
Houston, V.S., staat een kraan die één 
voet langer is) werd 10 juli 1968 in Bell- 
port, de particuliere haven van Bellferry 
Ltd. aan de rivier Usk bij Newport (Groot- 
Brittannië), in gebruik gesteld.

Het 499 brt motorschip Bell Victor, 
dat op de afbeelding wordt getoond, is 
één van de twee speciaal ontworpen cel
lulaire containerschepen die de dienst 
tussen het Verenigd Koninkrijk en Ierland 
onderhouden. Bellferry Ltd behoort tot de 
Ierse George Bell Group van transport
en scheepvaartmaatschappijen, waarvan 
ook Bell Lijn NV te Rozenburg deel uit
maakt. Bell Lijn onderhoudt een con- 
tainerdienst tussen Europoort en Teesport.

De in Bellport geplaatste kraan, met 
een spanwijdte van 286 voet, werd gele
verd door Paceco-Vickers Ltd. Het laden 
en lossen en het op de kade behandelen 
van de containers geschiedt door slechts 
één man, de kraanmachinist.

G Ö TA V ERKEN  B EËIN D IG T N A  100 JA A R  DE S C H E E P S B O U W A C T IV IT E IT E N  V A N  DE

Met de oplevering van de 38.800 t.d.w. C IT Y  Y A R D  T E  G O TH EN B U R G  
m.s. Greta Thulin, de laatste bulkcarrier 
van een serie van 13, is tevens het laatste 
schip afgeleverd van „City Yard” van 
Götaverken. Alle scheepsbouwactiviteiten 
zullen nu worden verplaatst naar de 
„Arendal Yard” en de „Öresundsvarvet” 
te Landskrona.

Het hoofdkantoor, reparatie-afdelingen 
—  waarbij 3 drijvende dokken —  de 
grote machinewerkplaats en ketelmakerij 
blijven gevestigd aan de oude City Yard.
Hier zullen de machines voor Öresunds
varvet en Arendal en zo nodig voor an
dere firma’s worden gebouwd, omdat hier 
de modernste werktuigen, de laboratoria 
en proefstanden blijven bestaan.

Gedurende haar bestaan heeft de 
Scheepsbouw van de City Yard 605 
schepen met in totaal 5.381.205 t.d.w. af
geleverd met als grootste de 50.000 t.d.w.
Noorse tanker Bralinda in 1965. Deze 
vertegenwoordigde ook de topcapaciteit.

G R O O TSTE C O N T A IN E R K R A A N  V A N  EU R O PA  IN D IEN ST  G E ST E LD



EC O N O M ISC H E GRONDSLAGEN V O O R  HET INVOEREN 
V A N  CONTAINERS EN ANDERE LADINGEENHEDEN IN

DE ÖCEAAN-SCH EERVAART 1)

door

Dr. H. J. MOLENAAR

SA M E N V A TTIN G
De toepassing van containers vertegenwoordigt een revolutie in de scheepvaart, waarvan het volle effect moeilijk nauwkeurig te 
voorspellen valt. De economische analyse op dit nieuwe gebied staat nog pas aan het begin. Dit rapport geeft een benadering van 
enige principiële punten die hierbij in het geding zijn. Het zal, naar gehoopt wordt, een aansporing zijn tot verdere onderzoekingen en 
discussies.
Containers zullen invloed op de kosten uitoefenen. De kosten die samenhangen met het transporteren van goederen van de ene plaats 
naar de andere, waarbij een zeetransport betrokken is, bestaan uit transportkosten te land, de kosten van het schip en op de 
lading in de havens en kosten op zee. De containers zullen de kosten voor het zeetransport hoger maken, omdat voor een gelijke betalende 
laadcapaciteit het containerschip duurder is dan een schip dat geen containers vervoert. De kosten voor een gegeven tijd in de haven 
zullen in overeenkomstige mate stijgen. Containers zullen de kosten voor de behandeling in de haven doen dalen, zomede de tijd die het 
schip in de haven moet doorbrengen. De vermindering van de verblijftijd in de havens kan opwegen tegen de hogere kosten van 
het schip als deze verminderingen groot genoeg zijn om het mogelijk te maken, dat minder schepen gebruikt worden om dezelfde hoe
veelheid lading te vervoeren.

De mogelijkheid of deze tegengestelde 
kostenbewegingen tot een totale kosten
vermindering zullen leiden, wordt onder
zocht in een hypothetisch model. Dit mo
del maakt het mogelijk de transportroutes 
in te delen naar hun geschiktheid voor 
de toepassing van containers:

1. routes met hoge stuwadoorskosten en 
trage dispatch;

2. routes met hoge stuwadoorskosten en 
goede dispatch;

3. routes met lage stuwadoorskosten en 
trage dispatch;

4. routes met lage stuwadoorskosten en 
goede dispatch.

Transportroutes met havens van de 
eerste categorie zijn gunstig voor het in
voeren van containers, omdat zowel be
sparingen op stuwadoorskosten als op ha
ventijd bereikt kunnen worden. Trans
portroutes met havens van de vierde ca
tegorie zijn het minst geschikt voor con
tainers. De twee overige gevallen zijn 
minder duidelijk. In routes van de tweede 
categorie is de winst in ligtijd betrekkelijk 
onbelangrijk, wat betekent dat de bespa
ring aan stuwadoorskosten zo groot moet 
zijn dat deze onbereikbaar is, behalve in 
de allerduurste havens.

Deze conclusie zou gewijzigd kunnen 
worden door een dynamische analyse, die 
de toekomstige ontwikkeling van de stu
wadoorskosten in rekening brengt. Bij 
routes van de derde categorie moet men 
verzekerd zijn van betrekkelijk grote ver
minderingen in ligtijd, omdat besparingen 
op stuwadoorskosten betrekkelijk onbe
langrijk zijn. Verminderingen van deze

!) D it rapport werd door dr. H. J. M olenaar, 
werkzaam, op de Shipping Branch van de Di
vision fo r Invisibles, nam ens U N C TA D  ge
presenteerd op het „U nited N ations Interregio
nal Sem inar on C ontainerization and other 
U nitized M ethods for the Inter-M odal M ove
m ent of F reight”, Londen 1-12 mei 1967.

grootte zijn misschien niet mogelijk, ter
wijl ook in aanmerking genomen moet 
worden, dat in veel havens van dit type 
de aangeboden lading niet voldoende is 
voor de economische toepassing van con
tainers.

Bij de hierboven naar voren gebrachte 
argumenten werden containerschepen aan
genomen met een capaciteit voor betalen
de lading gelijk aan die van niet voor con
tainervervoer ingerichte schepen. Als er 
grotere schepen gebruikt worden, kun
nen duidelijke verminderingen van kosten 
bereikt worden, mits de hoeveelheden 
lading beschikbaar zijn en de ligtijd voor 
de grotere schepen niet langer is dan voor 
de kleinere schepen, die thans gebruikt 
worden.

Een alternatief voor de toepassing van 
containers als een manier om eenheids
ladingen te verkrijgen, is het gebruik van 
pallets. Deze kunnen aanvaard worden 
als een oplossing op korte termijn, die 
het risico vermijdt, dat in de hoge in
vesteringen begrepen is, die nodig zijn 
voor containers en containerschepen. Zij 
kunnen ook een alternatief op lange ter
mijn zijn, wanneer de lading niet voor 
containers geschikt is of wanneer er een 
onvoldoende hoeveelheid van de passende 
lading in één vervoersrichting is. Inder
daad hebben pallets een aantal aantrek
kelijkheden op zichzelf, omdat daardoor 
veel van de voordelen, die bereikt kun
nen worden door de vorming van een
heidsladingen, verkregen kunnen wor
den zonder sommige nadelen, die con
tainers met zich meebrengen.

Het effect van het vormen van een
heidsladingen op de kosten zal worden 
weerspiegeld in veranderingen in de 
vrachtprijzen. Door de wijze van op
bouw van de bestaande vrachttarieven bij 
lijndiensten kan het juiste effect op de 
hoogte van de vrachtprijzen moeilijk be
paald worden. Het voornaamste verschil 
zal waarschijnlijk zijn de invoering van 
..uniforme vrachtprijzen per ton” in

de plaats van vrachtprijzen, die gebaseerd 
zijn op het principe van wat het vervoer 
dragen kan. Voor ontwikkelingslanden 
zouden deze wijzigingen ongunstig kun
nen uitvverken, omdat de algemeen laag
waardige exporten van deze landen ver
voerd worden tegen relatief lage vrach
ten, terwijl de hogere vrachten op eind
produkten de tendentie hebben invoer van 
deze goederen tegen te gaan. Derhalve 
zal, met slechts een paar uitzonderingen, 
de hoop van ontwikkelingslanden om pro
fijt te kunnen trekken van de gunstige uit
werking die de technologische omwente
ling in de scheepvaart op de vervoers
kosten zal hebben, in de eerstkomende tijd 
waarschijnlijk gevestigd moeten blijven op 
het gebruik van de minder ver doorge
voerde technieken, zoals palletisermg.

I. Inleiding
De grote iijnvaart treedt een periode 

binnen van revolutionaire veranderingen. 
Deze zullen hun invloed uitoefenen op 
het vervoer naar en uit ontwikkelingslan
den en op de havens daarin. Het lijkt 
waarschijnlijk dat absolute en relatieve 
wijzigingen in de kosten van het zeetrans
port van grondstoffen en fabrikaten van 
de technologische veranderingen het ge
volg zullen zijn. Daarom heeft het se
cretariaat van de UNCTAD ter uit
voering van. het werkprogramma van het 
Committee on Shipping deze technologi
sche ontwikkeling bestudeerd, speciaal uit 
het oogpunt van hun mogelijke invloed 
op de lange duur op de relatieve han
delsposities van ontwikkelingslanden. Deze 
verhandeling is een eerste poging om en
kele van de voornaamste economische 
factoren te bespreken, die zich voordoen 
bij de exploitatie van containerschepen 
vergeleken met conventionele lijnschepen. 
Na een algemene beschouwing wordt een 
model opgezet, dat enige van de voor
naamste variabelen samenbrengt en hun 
onderlinge afhankelijkheid beschrijft. Dit 
model is natuurlijk een eerste vereen-



voudigde poging om af te beelden wat 
in werkelijkheid een zeer gecompliceer
de toestand is. Het ligt in het voornemen 
om door voortgezet onderzoek de hier 
geschetste benadering te verfijnen en ver
der te ontwikkelen, waarbij het model, 
dat gebruikt wordt tot begrip van deze 
groep problemen, wordt uitgebouwd.

Onder het bestaande stelsel van de 
lijnscheepvaart bestaat er geen nauw 
verband tussen de prijzen die genoteerd 
worden voor het vervoer van individuele 
ladingen en de kosten daarvan voor de 
vervoerder. De reden daarvan is, dat het 
grootste deel van de kosten bij lijndiensten 
niet toegewezen kan worden aan de afzon
derlijke partijen. Het algemene vrachtni- 
veau wordt echter bepaald met het oog op 
de totale kosten van zeetransport. In het 
bijzonder zullen wijzigingen in het alge
mene niveau van de vrachten de neiging 
hebben veranderingen in de totale ver
voerkosten te weerspiegelen. De toepas
sing van containers zal veranderingen in 
deze toestand brengen; dit zal leiden tot 
het noteren van prijzen, die in meerdere 
mate dan nu de relatieve vervoerkosten 
weerspiegelen. Reeds worden uniforme 
volume- of gewichtstarieven geïntrodu
ceerd in het binnenlands vervoer en in 
de korte zeevaart en deze zullen zich in 
de naaste toekomst waarschijnlijk uitbrei
den naar het transatlantische vervoer.

Het kan een aantal jaren duren voor 
een nieuwe tariefstructuur uitgekristalli
seerd is. De prijzen, die ondertussen voor 
vervoer in containers gevraagd worden, 
zouden onverantwoord laag kunnen zijn 
en in de eerste plaats de bedoeling kun
nen hebben om het aandeel van de ver
voerder in de markt te vergroten of te 
behouden, eerder dan de inkomsten op 
te leveren nodig om de kosten te dekken 
en dit nieuwe vervoerspatroon te stabili
seren.

Ten slotte zullen huis-tot-huis tarieven 
de tegenwoordige „liner terms” tarieven 
voor het grootste gedeelte van het lading- 
vervocr ter zee gaan vervangen. Als huis- 
tot-huis tarieven in algemeen gebruik zijn, 
zal het onmogelijk zijn om te zeggen hoe 
de tarieven van kade tot kade zich ont
wikkeld zouden hebben met betrekking 
tot de veranderingen in de kosten van 
zeetransport en de behandeling in de ha
vens. Tarieven voor kade tot kade zullen 
blijvend genoteerd worden voor die lijn
ladingen, die niet geschikt zijn voor con
tainers, noch voor vervoer met charter- 
schepen. De conventionele vrachttarieven 
zullen echter ook beïnvloed worden, zo
wel wat hun niveau als wat hun structuur 
betreft. Aan de ene kant zou men een 
relatieve verhoging kunnen verwachten als 
compensatie voor het verlies aan baten 
van „beter betalende lading” 1). Aan de

0  Deze studie houdt zich slechts bezig met de 
invoering van containers in de scheepvaart 
en bespreekt niet de kwestie van de m ede
dinging naar de „beter betalende lading” 
door het luchtvervoer.

andere kant zou de toepassing van min
der vooruitstrevende technieken, als het 
gebruik van pallets, het vóórstroppen, 
bundelen e.d. op deze soorten lading hier 
ook, vergeleken met de huidige niveaus, 
aanmerkelijke kostenverlagingen kunnen 
opleveren.

Een zaak van alles overheersend belang 
is de ruimte, die er zal zijn voor de 
toepassing van de verbeterde technieken 
in de vervoerroutes naar en van de ont
wikkelingslanden. Deze verhandeling zal 
zich alleen bezighouden met de econo
mische aspecten. Dit voorbehoud moet 
niet opgevat worden als te impliceren dat 
de ontwikkelingen in de praktijk helemaal 
beheerst zullen worden door de kosten- 
en rendementscriteria.

Niemand twijfelt eraan, dat kostenbe
sparingen in de lijnvaart verkregen kun
nen worden zelfs zonder de toepassing 
van nieuwe methoden voor het behandelen 
en stuwen van de lading; nl. door de 
schepen groter te maken en/of de bela- 
dingsgraden te verbeteren ten koste van 
verminderde afvaartfrequenties en snelhe
den. Er kunnen mogelijkheden liggen 
voor dit soort wijzigingen, waar de dienst
verlening thans beter is dan wordt ver
langd door de handel. M aar dit zijn kwes
ties die geheel los staan van de economi
sche vragen door het invoeren van con
tainers opgeworpen. Het is ook duidelijk, 
dat het traditionele patroon van de lijn
scheepvaart ernstig beïnvloed zal worden 
door de technologische revolutie en dat 
deze beïnvloeding merkbaar zal zijn, zo
wel in de diensten die de nieuwe tech
nologie volgen als bij die, welke dit aan
vankelijk niet doen. Wat wij ons moe
ten afvragen is onder welke omstan
digheden men kan verwachten dat con
tainervervoer en andere vormen van een
heidsladingen economisch worden zon
der enige nadelige gevolgen voor de kwa
liteit van de geboden vervoerdiensten.

De overgang naar een volledig ge
ïntegreerd systeem van huis-tot-huis ver
voer kan in ieder geval als economisch 
verantwoord beschouwd worden, wanneer 
de veranderingen de totale kosten zullen 
verminderen. Deze totale kosten bestaan 
uit de kosten voor het transport over
zee, die voor de behandeling van de la
ding in de haven en uit het transport 
over land. Het is niet van belang in welk 
deel van de gehele transportketen de ver
andering in de kosten optreedt. De be
langrijkste impuls tot de tegenwoordige 
ontwikkeling gaat echter uit van de nu 
aan de dag tredende mogelijkheid om 
de verhoging van de kosten van zeetrans
port tegen te gaan door de nieuwe tech
nieken, die voor het transport over land 
tot stand gekomen zijn voor de ladingsbe- 
handeling en -vervoer, over te nemen. Het 
zal voor het verstaan van de voor de deur 
staande revolutionaire veranderingen be
vorderlijk zijn om eerst de voornaamste 
kostenelementen bij de traditionele lijn
vaart te bezien.

II. De voornaamste kostenelementen 
van het zeevervoer

In een enigszins vereenvoudigd kader 
kunnen de totale kosten van lijnvervoer 
voorgesteld worden als te bestaan uit de 
volgende vier elementen:
1. kosten die ruwweg evenredig zijn aan 

de tijd benodigd voor de reizen, zoals 
deze bepaald worden door de vaar- 
plannen: kapitaalkosten, omvattende 
de afschrijvingskosten op de schepen 
en de rente op het kapitaal dat in de 
schepen geïnvesteerd is; bemannings- 
kosten in de breedste zin; verzekering; 
onderhoud en reparaties; surveys;

2. kosten die bepaald worden door de 
gevolgde routes, de afgelegde afstan
den en de snelheid die onderhouden 
wordt; brandstof en smeermiddelen; 
haven- en kanaal gelden;

3. kosten afhankelijk van het volume 
van de vervoerde lading: kosten van 
laden en lossen; commissies; claims;

4. kosten afhankelijk van de grootte van 
de vloot in bedrijf: kosten van beheer 
en administratie en conferencekosten.

Het relatieve aandeel dat op rekening 
komt van de verschillende onderdelen van 
de totale transportkosten heeft zich se
dert de tweede wereldoorlog in belang
rijke mate gewijzigd.

De brandstofkosten zijn relatief ge
daald, niettegenstaande de verhoging van 
de dienstsnelheden. In het algemeen zijn 
de arbeidskosten aan boord en in de ha
vens en die van de administratie meer 
gerezen dan de kapitaalkosten, omdat er 
in de traditionele conceptie van het ver
voer van stukgoederen ter zee weinig 
ruimte geweest is om de arbeidsproduk- 
tiviteit te verbeteren.

Zowel de kosten vermeld onder 1 als die 
onder 2 zijn wezenlijk vaste kosten; zij 
worden onafhankelijk van de per reis wer
kelijk vervoerde hoeveelheid lading be
paald door de toewijzing van tonnage en 
door de vaarplannen, die commercieel op
timaal beschouwd worden en bedrijfs- 
technisch uitvoerbaar (waarbij rekening 
wordt gehouden met dienstsnelheid, mini
male stabiliteit, eisen voor bunkeren, om
wisseling van bemanningen enz.). Men 
zou deze samen kunnen vatten als „capa- 
citeitskosten”, de administratiekosten val
len ook onder deze rubriek. Alleen de 
kosten onder 3 zijn afhankelijk van het 
werkelijk vervoerde lading-volume. Het 
arbeidsintensieve karakter van deze kos
ten heeft echter deze kosten zo sterk doen 
stijgen, dat zij nu 30-60 % van de totale 
transportkosten in de lijnvaart beslaan.

Uit dit alles volgt, dat de totale ge
middelde kosten van het transport:
1. zeer gevoelig zijn voor wijzigingen in 

de beladingsgraad, d.w.z de mate van 
benutting van de nuttige laadruimte 
per reis;

2. vrij sterk beïnvloed worden door de 
totale benodigde reistijd: de tijd in de 
havens doorgebracht is duidelijk min



der duur dan de tijd op zee, maar het 
verschil, hoofdzakelijk veroorzaakt 
door de kosten van brandstof en 
smeermiddelen gaat m aar zelden 40 % 
van de kosten voor het schip per 
zeedag te boven en kan in feite zelfs 
minder zijn dan 25 % .

Op lange termijn wordt de grootte van 
de schepen ook verder bepalend voor de 
kosten. Met hun grootte nemen de bouw
kosten en de kosten voor brandstof en 
bemanning toe, maar veel minder dan 
evenredig. Deze kosten kunnen 40-70 % 
bedragen van de totale kosten van con
ventionele lijnschepen van moderne con
structie. De rest van de kosten, in het 
bijzonder de kosten per ton van laden en 
lossen mag aangenomen worden als niet 
veel te variëren met de scheepsgrootte.

Nog een opmerking moet hier worden 
gemaakt over het tijd-element in de dien
sten die worden geleverd door de tra
ditionele lijnvaart. Om een concurreren
de positie te verkrijgen en te behouden 
moet een lijndienst vertrekdata bieden 
met geregelde tussenruimten, die aange
past zijn aan de normale wekelijkse en 
maandelijkse cyclus in het zakenleven. 
Als een noodzakelijkheid voor de klei
nere maatschappijen en als regel voor de 
grotere ligt de tonnage, die toegewezen 
wordt aan de verschillende diensten, vast.

De tijden voor de rondreizen liggen 
daarom nogal stevig verankerd volgens 
de volgende formule: T s +  T v =  i.n., 
waarin T , voorstelt de tijd op zee, T v 
de tijd in de havens en waarvan de som 
gelijk is aan het aantal dagen tussen twee 
op elkaar volgende afvaarten (i) vermenig
vuldigd met het aantal schepen dat de 
dienst onderhoudt (n). Aangezien de vaar- 
plannen van de lijnschepen gewoonlijk 
voorzien in afvaarten met regelmatige 
tussenpozen van 7, 10, 14, 15 of 30 
dagen, moeten de rondreistijden veelvou
den van deze getallen bedragen. Om dus 
te kunnen besparen op het aantal sche
pen dat een dienst onderhoudt, moeten 
tenminste 7, maar vaker 10, 15 of 30 da
gen op haven- en /o f zeetijd uitgespaard 
worden. Voor het begin van het con- 
tainertijdperk schenen dergelijke bespa
ringen alleen mogelijk door een combi
natie van hogere dienstsnelheden en ver
minderde ligtijd. Door de opkomst van 
de container kunnen reducties van de lig
tijd echter op zichzelf reeds een belang
rijke bron van besparingen worden op het 
aantal schepen dat nodig is om een dienst 
te onderhouden. Deze verhandeling gaat 
er derhalve van uit, dat het doenlijk 
is voordeel te trekken uit elke besparing 
op de reistijd.
III. „Break-even” vrachttarieven, 
beïnvloed door reistijd, ligtijd in de 
havens en laad- en loskosten

Het is mogelijk om de uitwerking van 
verschillen in de voornaamste kostenele
menten op de totale kosten bij zeetrans
port nader te analyseren door middel van 
een hypothetisch voorbeeld.

Laat ons een dienst veronderstellen, die 
gebaseerd is op een rondreis van drie 
maanden, waarvan er 50 vaardagen zijn 
en 40 in havens doorgebracht worden. De 
kosten van het schip, met inbegrip van 
$ 700 afschrijving, komen op $ 2140 per 
schip-dag; brandstof, smeermiddelen en 
water op $ 640 per zeedag. De schepen, 
die in deze dienst varen, vervoeren ge
middeld 6.000 vrachteenheden in iedere 
richting en de kosten van laden en los
sen bedragen $ 6,35 per ton aan het ene 
eind en $ 2.50 per ton aan het andere. 
Als er $ 20.000 havengelden verschuldigd 
zijn en een evenredig deel van alle andere 
uitgaven voor administratie, communica
tie, conference-lidmaatschap bij geteld 
wordt ($ 17.000) komen de totale kosten 
vooreen rondreis op $ 403.200 of $ 33,60 
per vrachtton, waarvan $ 8,85 voor stu- 
wadoorsuitgaven en $ 2,95 aan commis
sie.

Het bedrag van $ 33,60 per ton stelt 
het break-even tarief voor, d.w.z. het 
vrachttarief waarmee de totale reiskosten 
gedekt worden. Het is nu mogelijk om 
de uitwerking op dit minimale tarief na 
te gaan van een gelijke procentuele ver
hoging van elk van de voornaamste kos
tenelementen. De benodigde procentuele 
verhoging van het vrachttarief wordt bij 
een 10 % verhoging van de: ligtijd 2,1; 
lengte rondreis 3,5; stuwadoorsuitgaven 
2,6; havengelden 0,5; scheepsbouwprij- 
zen 1,6; brandstofprijzen 0,7; dagelijkse 
vaste kosten 1,4.

Op dezelfde wijze kan het effect van 
een overeenkomstige vermindering van de 
hoeveelheid lading tot uitdrukking wor
den gebracht.

De benodigde procentuele verhoging 
van het vrachttarief wordt bij een 10 % 
vermindering van de: lading aangeboden 
en geboekt per reis 7,2; vracht geladen 
wegens verslechtering van de dispatch 
(waarbij de schepen hun vaarplan aan
houden) 7,2.

Deze cijfers gelden niet voor alle lijn
diensten, omdat de grootte en snelheid 
van de schepen, bemanningskosten en an
dere factoren invloed hebben op de to
tale kosten. Men mag echter veilig con
cluderen, dat afgezien van de beladings- 
factor, wijzigingen in de benodigde reis
tijd en wijzigingen in de kosten voor het 
behandelen van de lading in de havens 
een sterkere invloed hebben op de ta
rieven dan enig andere verandering in de 
bedrijfskosten. Het insluiten van rentekos
ten (die gewoonlijk niet in de kosten 
van het schip begrepen zijn) zou deze 
gevolgtrekking nog versterken.

IV. De afweging van de vermindering 
van rondreisduur en overslagkosten tegen 
de vermeerdering van kapitaalkosten

Dit onderdeel beschouwt containerise- 
ring als een alternatieve vervoerswijze voor 
stukgoedlading uit twee gezichtspunten: 
a. de invloed van containers op de kosten 
(op „liner terms” basis) van de dienst

en b. de rentabiliteit van het kapitaal 
dat in een containerdienst gestoken wordt 
vergeleken met de exploitatie van con
ventionele lijnschepen.

Ruimte voor het invoeren van contai
ners wordt geacht daar te bestaan, waar 
dit leiden kan of tot verlaging van de 
kosten of tot verhoging van de rentabili
teit.

Zoals deze thans is ontwikkeld, ver
hoogt de techniek van het laden, ver
voeren en lossen van goederen in con
tainers in belangrijke mate het benodig
de kapitaal voor schepen en containers 
per ton netto vervoercapaciteit. (De in
vloed op de kapitaalkosten voor de pie
ren en hun uitrusting wordt veronder
steld tot uiting te komen in de haven
gelden en stuwadoor statie ven). Om een 
gelijke hoeveelheid betalende lading per 
reis te kunnen vervoeren, moeten de sche
pen groter zijn. De noodzakelijke ver
groting wordt natuurlijk niet aangegeven 
door de grootte van de speciale con
tainerschepen, die thans in aanbouw of 
ontworpen zijn, omdat deze elk meer la
ding kunnen vervoeren dan de lijnsche
pen die nu in de vaart zijn. De over- 
gang op containers kan zeer goed voor 
het bedrijf aanleiding zijn om grotere 
schepen te bouwen dan die, welke ge
durende vele jaren als optimaal be
schouwd werden. Voorzover de con- 
tainertechniek zelf geleid heeft tot ver
hoging van de optimale scheepsgrootte is 
er geen bezwaar om het invoeren van con
tainers feitelijk te beschouwen als de 
bron van de gecombineerde besparingen, 
met inbegrip van die van de schaal
grootte. Het is echter wenselijk om de 
containerisering ook te bestuderen op ba
sis van een gegeven betalende lading per 
reis.

Als containerschepen economisch moe
ten zijn, moeten de hogere dagelijkse ka
pitaalkosten gecompenseerd worden door 
vermindering van of de haventijden per 
reis of de stuwadoorskosten per ton of van 
beide. De veranderingen, die op zouden 
kunnen treden in de overige kostenfac
toren worden verondersteld geen over
wegende invloed op de uitkomsten uit te 
oefenen*). In de veronderstelling, dat

*) H et optim ale containerschip zal ook voor 
een hogere snelheid ontw orpen worden dan het 
optim ale conventionele schip om drie verschil
lende redenen: a. de hogere kapitaalkosten van 
h e t containerschip m aken het op zichzelf ver
antw oord de extra kosten voor de bouw en de 
exploitatie van een sneller schip te aanvaarden 
om  voordeel te  trekken van een korter verblijf 
op zee; b. de verm indering van de haventijd, 
mogelijk geworden door de containers, zal de 
optim ale snelheid verder opvoeren; c. (mis
schien de belangrijkste van alle) door de hoge 
kapitaalinvestering zullen de voordelen van de 
betere beladingsfactoren, die verkregen kunnen 
w orden door de concurrerende voordelen van 
het snellere schip, veel belangrijker worden. 
Terwijl de eerste twee factoren de neiging zul
len hebben de transportkosten voor de versche- 
pers te verkleinen, kan het netto-effect van de 
derde, w aarschijnlijk verreweg het grootste van 
de drie, deze aan de andere kant verhogen onder 
de druk van de concurrentie.



deze andere kosten constant blijven, kun
nen kritische combinaties voor de bespa
ringen, die nodig zijn op de stuwadoors
kosten en in tijd voor de rondreis af
geleid worden voor elk gegeven stel waar
den van de parameters, opgesomd in 
tabel I. De analyse zal toegelicht worden 
aan de hand van een hypothetisch voor
beeld.

Tabel I geeft enige plausibele waar
den voor de belangrijkste variabelen van 
een traditionele dienst en een container- 
dienst voor dezelfde rondreis.

Aangezien het alleen de bedoeling is 
om het betrekkelijke belang der voor
naamste variabelen te schatten, niet om 
de totale verschillen tussen de exploita
tiekosten of rentabiliteiten precies te 
meten op basis van ware gegevens, wor
den de minder belangrijke kostenverschil
len en ook de vaste administratiekosten 
niet in aanmerking genomen. Het arbi
traire karakter van de aangenomen ge
gevens moet in gedachten gehouden wor
den.

Met gebruikmaking van deze gegevens 
is het mogelijk af te leiden (onder ver
anderlijke veronderstellingen omtrent de 
vermindering van de duur van een rond
reis verkregen door de invoering van con
tainers en omtrent de vervoercapaciteit 
van het schip, de kosten van de con
tainers en rentevoeten) de besparing per 
ton op de stuwadoorskosten (S-S’), die 
nodig zou zijn om de hogere kapitaal
kosten van de containerdienst te compen
seren, a. bij handhaving van de kosten per 
ton en b. voor gelijkmaking van de renta
biliteit van de investering. De afleidingen 
zijn uitgewerkt in het aanhangsel. Tabel 
II geeft enige uitgekozen waarden.

(Men merke op, dat in b, maar niet 
in a, het niveau van de vrachttarieven de 
vereiste verlaging van de stuwadoorskos
ten beïnvloedt. Hoe hoger het vracht- 
niveau is, des te groter is de vermindering 
van de stuwadoorskosten, die nodig is 
om dezelfde rentabiliteit te verkrijgen 
over het hogere kapitaalbedrag dat in de 
containerdienst geïnvesteerd is).

Het blijkt bijvoorbeeld, dat zelfs als 
de totale reistijd voor de containerdienst 
teruggebracht kan worden tot 70 % van 
de oorspronkelijke 90 dagen, d.w.z. tot 
63 dagen —  hetgeen zou impliceren dat 
er maar 13 havendagen overbleven van 
de oorspronkelijk beschikbare 40 dagen 
—  de stuwadoorskosten $ 1 tot $ 2 lager 
zouden moeten zijn (afhankelijk van de 
aangenomen rentevoet) om het invoeren 
van containers economisch te doen zijn. 
Bij vrachttarieven die een matige renta
biliteit zouden geven, zouden wat grotere 
stuwadoorsbesparingen nodig zijn, zoals in 
bijgaande grafische voorstelling getoond 
wordt. Het is belangrijk om te letten op de 
gevoeligheid van deze kritische besparin-

T A B E L  I
Aangenom en gegevens voor de hypothetische dienst

T raditionele dienst C ontai ne rbed rijf

Lading per rondreis (gemiddeld 80 cft per 
ton metend)

L  =  2 X 480.000 
cft.

L ' =  2 X 480.000 
cft.

Afschrijving per dag
(gelijke levensduur aangenom en) D =  $ 700 D ’ =  $ 980

Andere vaste kosten p e r  schip per dag F  =  $ 1.400 F ' =  $ 1.400

Smeermiddelen, brandstof, w ater per reis 
(50 zeedagen, gelijke snelheid 
aangenomen) M  =  $ 37.000 M ' =  $ 37.000

H avenkosten per reis (geen kanaalrechten 
ondersteld) P  =  $ 12.000 P ’ =  $ 12.000

Investering in containers per schip Y  =  0 Y' =  1,5 m iljoen

Kosten aan containers per rondreis 
(afschrijving en reparatie) als eerste 
benadering E =  0

E ' =
F

----------  X $ 300.000
365

D uur rondreis r =  90 dagen F

Stuwadoorskosten per dag S S '

Vrachttarief per ton  dw. f f = f

Vrachttarief m inus stuwadoorskosten per 
ton dw. R  =  ƒ —  s

*621H
-,IIk

TA B E L  II
Besparing per ton op de stuw adoorskosten, die nodig zijn  

om de hogere kapitaalkosten voor de containerdienst goed te m aken.

eoc
?  U —' o 2
^ o .22

L  — L '
" I ln e s

B esparing op stuw adoorskosten 
(S —  S j  ($ per ton)

L  — L ' 
hogere 

containerkosten
L ' =  Î L

1. gelijke kosten per ton

gen voor wijzigingen in p die de

verhouding aangeeft van de nieuwe rond-

1,0 geen rente 8.30 11 40 17.60
4 % rente 9.70
6 %  rente 10.40

0.9 geen rente 5.90 8.60 14.40
4 % rente 7.00
6 % rente 7.50

0.8 geen rente 3.50 5.90 11.20
4 % rente 4.20
6 %  rente 4.60

0.7 geen rente 1.10 3 20 8.00
4 % rente 1.50
6 % rente 1.70

0.6 geen rente 1.30 0.50 4.80

2. gelijke rentabiliteiten van de investering

1.0
$

R =  25 11.90 15.70 24.20
30 15.40 20.00 30.50
40 22.40 28.50 43.20

0.9 25 8.60 12.10 19.80
30 11.30 15.40 25.00
40 16.60 22.10 35.40

0.8 25 5.30 8.40 15.40
30 7.10 10.80 19.50
40 10.70 15.60 27.60

0.7 25 2.00 4.70 11.10
30 3.00 6.20 14.00
40 4.90 9.20 19.90

0.6 25 1.20 1.10 6.70
30 1 10 1.60 8.50
40 0.90 2.70 12.10



reisduur tot de oude. Bij p =  0,8, over
eenkomend met een vermindering van het 
aantal havendagen van 40 tot 22, zouden 
de overslagkosten met $ 3,50 tot $ 4,50 
verlaagd moeten worden (afhankelijk van 
de rentevoet) om de kosten gelijk te maken 
en zelfs met meer om de rentabiliteit even 
groot te houden (in dat geval zouden 
deze bedragen direct fluctueren met het 
niveau van de vrachtprijzen), p =  0,6 
m oet als de absolute grenswaarde be
schouwd worden, de nieuwe ligtijden zou
den dan slechts een tiende zijn van de 
oude (4 dagen). Als de stuwadoorskos- 
ten m aar hoog genoeg zijn, zou de con- 
tainerdienst gelijke uitkomsten kunnen ge
ven, zelfs als de duur van de rondreis zou 
toenemen.

Een andere grootheid, die invloed heeft 
op p is de afstand. H et is duidelijk dat 
een gegeven procentuele verlaging van p 
moeilijker te bereiken is op een lange 
dan op een korte route. De afstanden 
in de voornaamste internationale lijnrou
tes variëren tussen 10.000 en 30.000 mijl 
per rondreis. Voor de waarden in de ta
bellen I  en II is een gemiddelde afstand 
van 20.000 mijl aangenomen.

De extra investering voor de container- 
dienst, aangenomen in tabel I lijkt mis
schien aan de lage kant. Twee alterna
tieven zijn in het Aanhangsel uitgewerkt 
en vermeld in Tabel II en de grafiek om 
de betekenis aan te geven van wijzigingen 
in deze veronderstellingen. De aanname 
dat 25 procent minder betalende lading 
ondergebracht zou kunnen worden in een 
containerschip, waarvan de bouwkosten 
40 procent hoger zouden zijn, schijnt het 
gebied aan de andere kant te begrenzen. 
De besparingen die dan op de stuwa- 
doorskosten bereikt zouden moeten wor
den, zouden tot bedragen komen, die be
paald als onbereikbaar beschouwd moeten 
worden in routes op ontwikkelingslanden.

V. Ruim te voor containerisering op 
verschillende routes

In de voorgaande paragrafen is in al
gemene termen uiteengezet welke factoren 
in hoofdzaak bepalen of containervervoer 
al of niet economisch zal zijn. Het kan 
nu nut hebben deze analyses toe te passen 
op een concrete vergelijking van werkelijk 
bestaande typen van vervoerroutes. Om 
de bespreking overzichtelijk te houden zal 
de aandacht geconcentreerd worden op 
slechts twee van de belangrijkste varia
belen: het niveau van de stuwadoorskos- 
ten per ton en de verhouding van de 
haventijd tot de zeetijd in de totale tijd 
voor de rondreis.

De verschillen tussen de niveaus van 
de stuwadoorskosten in verschillende lan
den weerspiegelen in hoofdzaak verschil
len in de loonstandaard, maar zij wor
den ook beïnvloed door verschillen in de 
produktiviteit van de havenarbeid. Deze 
hebben de neiging in enkele gevallen de 
spreiding in het nominale loonpeil af te 
zwakken, maar in andere om ze te ver

sterken. De totale kosten van laden en los
sen lopen tussen $ 4 per ton in vervoer
routes tussen ontwikkelingslanden tot 
meer dan $ 20 per ton elders. In de Ver
enigde Staten liggen de cijfers bij het ver
voer tussen de kusten nog hoger.

Bij de traditionele oceaanvaart liggen 
de aandelen van haventijd en zeetijd in 
de totale reistijd tussen 40 : 60 en 60 : 40. 
Hoe groter het aantal aanloophavens is en 
hoe slechter de kwaliteit van de lading- 
behandeling in de havens des te waar
schijnlijker is het dat deze verhouding 
dichtbij of zelfs boven 60 : 40 is. Con
tainerisering kan de kosten verlagen door 
verkleining van het aandeel van de haven
tijd in de totale reistijd (of in termen 
van de gebruikte symbolen, door p klei
ner dan één te maken).

Getracht kan worden om de verschil
lende transportroutes van de wereld in 
vier categorieën in te delen. (De nadruk 
moet er op gelegd worden, dat de ana
lyses in principe opgezet zijn om de tech
niek toe te lichten en niet beschouwd 
moeten worden als definitieve oordelen 
te bevatten. Ook wordt aangenomen dat 
de lading beschikbaar en geschikt is voor 
volledige containerisering. Deze veron
derstelling vervalt later).

1. Hoge stuwadoorskosten (boven $10)  
en betrekkelijk langzame behandeling 
(meer dan 50 havendagen op 50 zee
dagen)

De vaart tussen Europa en Australië/ 
Nieuw Zeeland lijkt in deze categorie te 
vallen, waar de omstandigheden contai
nervervoer begunstigen. Zelfs zonder be
sparingen door schaalvergroting bereiken 
de besparingen, die op de stuwadoorskos
ten nodig zijn bij p —  0,7 (13 tegen 
40 havendagen) geen onbereikbare waar
den (zie de grafiek).

Wanneer de hoge besparingen op de 
Amerikaanse stuwadoorskosten aan het 
ene eind gecombineerd worden met de 
relatief grote tijdsbesparingen aan het an
dere eind, kan men stellen, dat sommige 
Amerikaanse transportroutes naar ont
wikkelingslanden zeer goed besparingen 
zouden kunnen opleveren boven het ver
eiste minimum-niveau, niettegenstaande 
de relatief zeer lage stuwadoorskosten, die 
in de ontwikkelingslanden gelden en niet
tegenstaande het feit, dat de meeste con
tainers in- en uitgepakt moeten worden in 
de havens.

2. Hoge stuwadoorskosten en snelle 
behandeling

De kosten van de traditionele wijze van 
laden en lossen moeten wel zeer hoog 
zijn om voldoende prikkel te geven in een 
situatie, waarin de stuwadoorsprestaties 
vergelijkenderwijze goed zijn. De kust
vaart en het vervoer tussen de kusten in 
Amerika is er een duidelijk voorbeeld 
van onder vroegere en tegenwoordige om
standigheden. Het transatlantische vervoer

valt hier ook onder. Op andere routes zou 
ook een voortgezette stijging van het loon
peil gemakkelijk voorwaarden kunnen 
scheppen, waaronder containerisering de 
vereiste minimum besparingen zou kun
nen opleveren. Een benadering, die re
kening houdt met de te verwachten toe
komstige ontwikkeling der arbeidskosten 
ten opzichte van de kapitaalkosten, is in 
die gevallen op zijn plaats.

3. Lage stuwadoorskosten en langzame 
behandeling

Transport tussen ontwikkelingslanden 
kan als regel door deze omstandigheden 
gekarakteriseerd worden, ofschoon in een 
aantal havens een uitstekende behandeling 
gegeven wordt, terwijl hoge overslagkos
ten ook voorkomen. De betrekkelijk kleine 
hoeveelheden lading, die op deze routes 
geschikt zijn voor containers, maken het 
moeilijk om voor deze groep bepaalde 
conclusies op te stellen. Als eerste bena
dering kan gezegd worden, dat waar de 
totale stuwadoorskosten hier normaal 
$ 6 per ton niet te boven gaan de mo
gelijke besparing beperkt blijft tot $ 3, 
misschien $ 4 per ton. Een concentratie 
van de lading in enkele havens zou niet 
tot stand kunnen komen zonder een fee- 
derdienst, wat extra overslag van de con
tainers meebrengt en het delen van de 
totale vrachttarieven met voor- en door- 
vervoerders voor een groter deel dan nu 
het geval is. Bij de berekeningen, gedaan 
voor het model, zouden de reistijden tot 
70 % teruggebracht moeten worden (p 
=  0,7), zodat 13 havendagen en 50 
zeedagen zouden overblijven, ten minste 
bij de gunstige veronderstellingen om
trent de containerkosten en vervoercapa- 
citeiten.

Waar een buitengewoon sterke vermin
dering van de haventijd verwacht zou 
kunnen worden en met geregelde tussen
pozen een voldoende hoeveelheid lading 
verzameld zou kunnen worden, zouden de 
omstandigheden voor een gezamenlijke 
poging door de lijndiensten gunstig zijn.

4. Lage stuwadoorskosten en snelle 
behandeling

Deze samenloop van omstandigheden 
is natuurlijk voor containers de minst 
gunstige. Wanneer de stuwadoorskosten 
niet snel zouden stijgen en er geen 
andere omstandigheden waren die tot 
veranderingen noopten, dan zou het ver
voer tussen het Europese continent en 
het Verre Oosten gedurende enige tijd 
nog niet in aanmerking komen voor der
gelijke radicale wijzigingen als volledig 
containervervoer met zich meebrengt. 
Evenwel kunnen het grote volume van de 
industrieprodukten, dat in beide richtin
gen vervoerd moet worden, commerciële 
druk, waaronder de scheepvaart wordt 
uitgeoefend en ontwikkelingen in het ver
voer tussen het Verenigd Koninkrijk en 
het Verre Oosten (waar langere haven-



tijden  een eerdere omzwaai naar con
tainers rechtvaardigen) gemakkelijk de be
drijven doen besluiten om een begin te 
m aken. De besparingen, die voortvloeien 
u it toenemende grootte van de schepen, 
kunnen betrekkelijk gemakkelijk ver
wezenlijkt worden op een hoofdvervoers- 
ro u te  als deze, zonder de kwaliteit van 
de  diensten overmatig te drukken.

De actuele ontwikkelingen komen in 
h e t  algemeen overeen met de rangorde 
d ie  hierboven is aangegeven. Het volledig 
gecontaineriseerde transport ter zee begon 
in  het Amerikaanse kustvervoer met in
begrip  van Hawaii. Dit werd gedaan door 
d e  ombouw van bestaande tonnage (geen 
toenem ende grootte) met veel verlies aan 
nuttige laadruimte. De Australische kust
v a a rt volgde. Gedeeltelijk containerver
v o e r  werd op verschillende Amerikaanse 
rou tes beproefd, maar dit wordt meestal 
beschouwd als een oneconomische, maar 
noodzakelijke overgang naar de introduc
t ie  van schepen die alleen containerlading 
vervoeren. Dit is niet noodzakelijkerwijze 
v a n  toepassing op alle experimenten; bijv. 
o p  die van het vervoer tussen het Ver
enigd Koninkrijk en West-Afrika, een 
ro u te  bekend om zijn erg trage rondreizen. 
D e  eerste transatlantische diensten voor 
volledig containervervoer begonnen in 
1966 te opereren nog met omgebouwde 
tonnage.

V I  Andere overwegingen
Er behoeft nauwelijks de nadruk op 

gelegd te worden, dat de geschiktheid van 
ee n  bepaalde route voor containervervoer 
n ie t voldoende bepaald kan worden, zon
d e r  nog andere omstandigheden in aan
merking te nemen, dan die hierboven ver
m eld. Men is het er bijvoorbeeld alge
m een over eens, dat deze techniek alleen 
d a n  volledig vruchten zal afwerpen als 
deze toegepast wordt op de goederenbe
weging tussen aansluitende vervoerstak
ken . Men is het er echter ook over eens, 
d a t  het consolideren (groeperen) van par
tijen, die te klein zijn voor containers, 
een  belangrijke functie zal blijven, die 
zowel in de havens als in binnenlandse 
depots moet verricht worden.

In het begin zal een belangrijk ge
deelte van de containers voor scheepsre
kening in- en uitgepakt moeten worden. 
M en schat, dat deze verhouding in het 
transatlantisch vervoer zelfs wel 50 % zal 
kunnen zijn. Dit werk zou mogelijk in 
norm ale uren verricht kunnen worden 
door zeer kleine ploegen tegen belangrijk 
lagere stuwadoorskosten per ton. Hierbij 
m oeten de kosten geteld worden voor de 
overslag van de containers zelf. Ameri
kaanse gegevens tonen aanmerkelijke ver
schillen in de besparingen op de overslag- 
kosten, maar zij zijn over het geheel geno
m en  zeer indrukwekkend. In één geval was 
h e t mogelijk de kosten aan het eindpunt 
terug te brengen van ca. $ 12 tot minder 
dan  $ 1 per ton; in een ander van $ 9,50

tot $ 0,25 per ton. Verminderingen van 
deze orde van grootte zouden zeker niet 
bereikt worden in havens, waar de kosten 
van de traditionele behandelingswijze veel 
lager zijn, want terwijl de haven-arbeids- 
Ionen van land tot land sterk uiteenlopen, 
zijn de kapitaalkosten internationaal be
paald. Wat telt zijn de totale besparingen, 
die gemiddeld bereikt kunnen worden aan 
beide zijden van de route, niet hoe dit 
totaal is samengesteld. Men zou zich heel 
goed een route kunnen voorstellen, waar
voor zou blijken dat de invoering van 
containers economisch gezond was zonder 
dat enig vooruitzicht op lagere overslag- 
kosten aan een zijde zou bestaan.

Een andere belangrijke factor is het 
aantal aanloophavens. Zowel de Verenig
de Staten als Europa verkeren wat dit 
betreft in een gunstige positie. In ieder 
gebied kan het aantal aanloophavens be
perkt worden tot een minimum, omdat 
de meeste van de havens, die volgens 
traditie aangedaan worden, concurrerend 
zijn met betrekking tot een belangrijk deel 
van de in- en uitgaande lading. Alle heb
ben ze min of meer goede verbindingen 
met de gebieden van herkomst of bestem
ming in het binnenland.

Dank zij deze geografische structuur 
biedt het transatlantische vervoer een 
ruime mogelijkheid om havens te laten 
vallen, omdat lading in containers zeer 
snel per spoor of over de weg vóór- en 
dóórvervoerd kan worden.

Wat betreft het tweede, belangrijker, 
element van de haventijd per reis, nl. de 
tijd, nodig om een gegeven hoeveelheid 
lading te verwerken, kunnen meer om
lijnde vooruitzichten gegeven worden. Er 
zijn speciale havenkranen ontworpen om 
de zware containers te verwerken en deze 
worden nu bijna algemeen toegepast of 
zijn gepland voor de speciale „terminals” . 
Deze kranen kunnen per uur 20 a 30 las
ten op de kade of in het schip hijsen. Dit 
betekent dat 400 tot 500 ton lading per 
kraanuur verwerkt kan worden en als er 
twee kranen gebruikt zouden worden, zou 
een volle lading van de traditionele om
vang in één dag verwerkt kunnen worden 
(in één haven). De overeenkomstige snel
heid voor het verwerken van op tradi
tionele wijze gestuwde lading is van 18 
tot 20 ton per ploeguur, wat een totaal 
oplevert van 50 tot 120 ton per uur als 
een voldoend aantal ploegen tewerkge
steld wordt. Als er met een maximum 
aantal overuren gewerkt zou worden 
—  een dure grondslag, die verdere ruimte 
laat voor het verlagen van de stuwadoors
kosten —  zou volgens de conventionele 
methode een volle traditionele lading ge
lost of geladen kunnen worden in 4 a 5 
dagen.

In de ontwikkeling van het container
vervoer zal een kritiek punt bereikt wor
den als de nieuw ontworpen container
schepen, die groter zijn dan die welke 
nu gebezigd worden voor lijndiensten, op 
grote schaal in bedrijf komen en streven 
naar redelijke beladingsgraden.

Niettegenstaande de feiten die op blz. 
353 vermeld zijn, zijn de afmetingen van 
de traditionele lijnschepen de 700.000 tot
800.000 cft niet te boven gegaan. Bij de 
conventionele los- en laadsnelheden zou 
de langere haventijd in de rondreizen, die 
door grotere schepen nodig zou zijn 
gemakkelijk alle winst teniet kunnen doen, 
die gemaakt zou kunnen worden door de 
lagere transportkosten van deze schepen. 
De volgende schattingen, die betrekking 
hebben op het geval van blz. 353, kunnen 
deze stelling toelichten:

Kostendekkend vrachttarief voor een 
schip van 12.000 ton bij een reis van 
90 dagen (Tp40): $ 33,60.

Kostendekkend vrachttarief voor een 
schip van 24.000 ton bij een reis van 
130 dagen (2>80): $ 35,35.

Kostendekkend vrachttarief voor een 
schip van 24.000' ton, als de lading over
geslagen zou kunnen worden binnen de 
tijd, toegewezen aan het schip van 12.000 
ton bij onveranderde kosten: $ 28,50.

Met terzijdelating van andere factoren 
die grenzen hebben gesteld aan de 
afmetingen van lijnschepen, rechtvaardigt 
het gebruik van containers economisch 
het vergroten van de scheepsafmetingen, 
dank zij het gunstige effect op de haven
tijd per reis. Het heeft er de schijn van 
dat in het containertijdperk de haventijden 
definitief zullen ophouden enige beper
kende invloed uit te oefenen. Evenmin 
lijken begrenzingen van de diepgang van 
belang te zijn op de hoofdtransportroutes. 
Als gevolg hiervan schijnt alleen het to
tale ladingvolume, dat beschikbaar is en 
geschikt voor containers, van overwegend 
belang te zijn.

VII. Palletisering als subsituut op korte 
en op lange termijn

E r bestaat nog altijd veel verschil van 
mening tussen reders met betrekking tot 
de toekomstige ontwikkeling van het con
tainervervoer. De voorgaande zuiver eco
nomische analyse geeft op zichzelf aan
leiding tot groot verschil van mening, 
doordat deze de nadruk legt op het feit, 
dat de ruimte voor de economische toe
passing van containers zeer gevoelig is 
voor verschillen in een aantal sleutelfac
toren. E r schijnen maar enkele routes 
te zijn, ten aanzien waarvan er geen twijfel 
kan bestaan. Onder deze omstandigheden 
is er een duidelijke behoefte aan alter
natieve oplossingen op korte termijn, 
waarbij moderne mechanische methoden 
kunnen worden toegepast zonder dat in 
nieuwe vrij kwetsbare schepen grote kapi
talen moeten worden vastgelegd en geris
keerd.

De toepassing van pallets kan een der
gelijke oplossing bieden, maar de aantrek
kelijkheid van pallets is niet beperkt tot 
hun gebruik als stoplap.

De analyse heeft tot dusver als vast
staand aangenomen, dat er op de be
schouwde routes een regelmatig tweerich-



tingverkeer van lading zou bestaan, ge
schikt en voldoende groot om volledige 
containerdiensten te voeden met behoor
lijke frequenties, m aar juist dit is het 
kritische punt. „Geschikt” kan betekenen 
„technisch mogelijk of economisch de 
moeite waard”. De noodzaak om zen
dingen van minder dan containergrootte 
te groeperen ligt voor de hand bij iedere 
route en zeker voor de transatlantische, 
waar naar verluidt 80 % van de lading 
fysiek geschikt is voor containers en toe
vallig ook 80 % zou bestaan uit individue
le partijen, die te klein zijn om een contai
ner te vullen. Dit is echter een kwestie van 
organisatie. Kleine vrachtprijsreducties 
zouden een voldoende aansporing kunnen 
zijn voor het groeperen van ladingen. Het 
volume van de goederen, dat fysisch ge
schikt is voor containers, zou het even
wicht in de totaal te vervoeren lijntonnage 
op een bepaalde route naar één van beide 
kanten kunnen verstoren.

Er worden reeds krachtige pogingen 
gedaan om tropische produkten toe te 
voegen aan het soort lading dat in con
tainers vervoerd kan worden. Het is ón
mogelijk te generaliseren over de invloed, 
die dit aspect zal hebben op de kritisch 
belangrijke beladingsgraden per rondreis 
voor de containerdiensten, vergeleken met 
die, welke nu worden behaald. Deze struc
turele onevenwichtigheden begunstigen 
het gebruik van bijv. wegwerp-pallets, die 
populair beginnen te worden. Containers 
kunnen natuurlijk leeg teruggezonden 
worden, maar dit is op grote schaal zeer 
oneconomisch.

Andere technieken, zoals bijv. het vóór- 
stroppen, werden bedacht om het vraag
stuk van de lading te lijf te gaan die 
tegelijkertijd vervoerd moeten worden met 
gepallettiseerde lading. Wegens de betrek- 
kelijk geringe investering, die nodig is om 
bestaande schepen geschikt te maken om 
ladingpallets te vervoeren en de voordelen 
daarvan te plukken, kan het invoeren 
van pallets op bescheiden schaal gemak
kelijk een economische oplossing zijn. 
Terwijl gedeeltelijke containerizering niet 
gunstig ontvangen wordt, doet een ge
deeltelijke palletisering een dergelijke twij
fel niet rijzen.

De verdiensten van pallets zijn niet be
perkt tot vervoer dat nog niet helemaal 
geschikt is voor containers. De toepassing 
van pallets bij nieuwe tonnage voor over
wegend stukgoederenvervoer tussen indus
triële gebieden wordt nu aanbevolen als 
een goed voldoend alternatief op lange 
termijn voor containers.

Omtrent de betrekkelijke economie van 
palletisering en containerisering staan wei
nig gegevens ter beschikking. De voor
naamste economische kenmerken voor 
vervoer met pallets kunnen als volgt op- 
gesomd worden:

a. behandeling van lading in eenheden 
van slechts 1 tot 2 of 3 ton;

b. er zijn zeer matige uitgaven nodig in 
verband met de pallets en de uitrus
ting voor het behandelen daarvan;

c. er gaat een matige extra investering 
mee gepaard in bestaande of nieuwe 
schepen;

d. de versnelling van het proces van la
den en lossen is indrukwekkend met 
betrekking tot de ermee samenhangen
de kosten;

e. de stuwadoorskosten per eenheid ne
men af, hoewel waarschijnlijk niet in 
die mate als bereikbaar bij toepassing 
van containers van huis tot huis in 
eenheden van 10 a 30 ton;

f. er treedt een aanmerkelijk verlies aan 
ruimte in het schip op vergeleken met 
het traditioneel stuwen van de lading;

g. er zijn veel minder mogelijkheden tot 
besparingen in de kosten van het 
transport te land, verpakking, verze
kering enz.

In de toekomst zullen zowel volledig 
doorgevoerde containerizering als palle
tisering in praktijk gebracht worden, of
schoon waarschijnlijk niet in directe on
derlinge concurrentie. De bepalende factor 
zal zijn in welke mate het uiteindelijke 
doel van het gebruik van containers, een 
volledig geïntegreerde transportlijn, haal
baar is.

VIII De invloed van containerisering en 
palletisering op het niveau en de 
structuur van de zeevrachttarieven

De invoering van eenheidsladingen bij 
het transport van goederen ontleent haar 
onmiddellijk belang aan de gunstige in
vloed, die dit uiteindelijk zal hebben op 
de kosten van het zeetransport, met inbe
grip van die van behandeling in de havens. 
Verder zal dit voordelen opleveren in de 
vorm van kostendaling elders in de keten 
van het binnenlandse vervoer, opslag, ver
pakking, verzekeringspremies enz. Deze 
voordelen, die niet tot uiting komen in de 
kosten van het zeetransport, kunnen van
uit nationaal gezichtspunt de verandering 
voordelig maken, zelfs zonder dat van 
enige directe invloed op de verschepings- 
kosten sprake is of zelfs ten koste van 
enige verhogingen. De punt behoeft hier 
echter niet in discussie gebracht te wor
den.

De toepassing van containers wordt op 
sommige routes reeds voelbaar door de 
toekenning van vrachtkortingen. Deze zijn 
in de eerste plaats bedoeld om het vervoer 
van lading in containers te stimuleren. 
Zij geven geen aanwijzing omtrent de 
grootte van de kostendalingen, die door 
de vervoerders worden ondervonden. Er 
bestaan echter enkele uitzonderingen op

deze uitspraak in die gevallen, waarin het 
containervervoer een ver gevorderd sta
dium heeft bereikt en de respectievelijke 
tarieven een langere periode van op el
kaar volgende veranderingen doorgemaakt 
hebben naar een werkelijke weerspiege
ling van de nieuwe kosten. Op de route 
Pacific-kust Verenigde Staten/Hawaii zijn 
de tarieven sedert 1957 omlaag gegaan, 
in tegenstelling met de algemene verho
ging die op vergelijkbare routes onder
vonden werd. De resultaten van het ge
bruik van containers zijn ook in de Ierse 
Zee zeer bemoedigend geweest met een 
daling van de kade-tot-kade tarieven van 
ca. 40 % in de laatste drie jaar.

Het kan vele jaren duren eer op een 
route die opengebroken wordt voor volle
dig gecontaineriseerde diensten een nieuw, 
min of meer gestabiliseerd tariefniveau te 
voorschijn komt, afhankelijk van de mate 
van concurrentie tussen de lijnen, het tem
po van de vooruitgang bij de overscha
keling op voor containers geschikte lading 
en de uiteindelijke betrekkingen tussen de 
diensten zonder en met containers.

Tot nog toe zijn geen hoofd-vervoers- 
routes serieus in dit proces betrokken. 
Het is daarom een speculatieve zaak hoe 
de tarieven zich zullen ontwikkelen.

De kwestie van het mogelijke gedrag 
van de tarieven is gecompliceerd, zoals 
reeds in de inleiding is uiteengezet. Inder
daad zijn uniforme tarieven (z.g. freight- 
all-kinds rates) ingesteld voor een trans
atlantische lijndienst, wat het einde in zicht 
doet komen van het tijdperk, waarin het 
principe om te berekenen „what the traffic 
can bear” een belangrijke invloed had 
op de structuur van de vrachttarieven. 
In de praktijk van de traditionele lijn
scheepvaart worden de totale reiskosten 
vaak gedekt door een tariefstructuur, waar
onder een betrekkelijk klein deel van het 
ladingvolume een vrij groot deel bijdraagt 
aan de besommingen, waardoor de sche
pen grote hoeveelheden laagwaardige la
ding kunnen aannemen of lading met een 
moeilijke uitvoerpositie tegen vrachtprij
zen die te laag zijn, gerekend naar de 
capaciteitsbenutting van de schepen. Zelfs 
op routes waar weinig echte gestorte la
ding door lijnschepen vervoerd wordt, lo
pen de tontarieven gewoonlijk ver uiteen. 
Deze praktijk, hoezeer aanvechtbaar we
gens de willekeur ervan, moet in het 
algemeen een gunstige invloed gehad heb
ben op het totale volume van de zee
gaande wereldhandel. Dit heeft de ten
dentie gehad de export van de ontwik
kelingslanden, die per eenheid vaak een 
geringe waarde heeft, te stimuleren en de 
import van goederen met hoge waarde 
tegen te gaan, omdat het principe van aan 
de waarde gerelateerde vrachttarieven ook 
toegepast wordt tussen de twee verschil
lende takken van de rondreis.

Als aan deze praktijk een einde zal 
worden gemaakt en op deze routes uni
forme ruimte en/of gewichtstarieven inge
voerd worden (aangenomen dat een vol-



doende hoeveelheid stukgoedlading aan
wezig is om volledige containerdiensten te 
onderhouden) zou het exportvervoer van 
ontwikkelingslanden ongunstig beïnvloed 
kunnen worden.

De import- en exportvrachten op goe
deren van betrekkelijk hoge waarde zou
den zeer waarschijnlijk een sterkere da
ling vertonen dan de tarieven op grond
stoffen en industrieprodukten van lagere 
waarde, in het bijzonder op die, welke 
afhankelijk blijven van het vervoer zonder 
containers.

Wat het vrachtpeil in de lijnscheepvaart 
betreft, zal het invoeren van containers 
zonder twijfel die routes het sterkst be
ïnvloeden, waar stuwadoorskosten betrek
kelijk hoog en/of de prestaties in de ha
vens slecht zijn, waarbij de beide eind
punten samen genomen moeten worden.

Containerisering zal de verschillen in 
stuwadoors- en havenkosten grotendeels 
neutraliseren, waardoor verschillen in af
stand een prominenter factor worden. Er 
bestaat geen aanleiding tot de veronder
stelling, dat deze verandering in belang

rijkheid van de verschillende factoren in 
het algemeen ten nadele van de ontwikke
lingslanden zal uitwerken.

Ten eerste wordt de mogelijkheid voor 
het toepassen van containers bepaald dooi
de route en niet door nationale omstan
digheden. Ten tweede werken er twee 
dominerende factoren in de richting van 
containerisering: één die typisch is voor 
hoog ontwikkelde landen —  betrekkelijk 
hoge stuwadoorskosten —  terwijl de an
dere —  betrekkelijk langzame dispatch in 
de havens —  meer kenmerkend is voor de 
minder ontwikkelde wereld.

Hoe groter het totale volume aan stuk
goedlading is, dat zich in een route ver
plaatst, des te waarschijnlijker is het, dat 
de containerschepen groter zullen worden 
dan de conventionele en in staat zullen 
zijn om met lagere kosten per eenheid voor 
het zeetransport te opereren. Hierbij zijn 
de routes naar en vanuit de ontwikkelings
landen weer in een minder gunstige po
sitie.

Men zou geneigd kunnen zijn op dit 
moment een balans op te maken. De alter

natieve ontwikkelingen van pallets en lich- 
terdiensten2), die goede vooruitzichten in- 
houden voor routes buiten die, welke 
ruimte bieden voor containerisering, zou
den echter zeer wel kunnen voorkomen, 
dat de balans zich op ernstige wijze keert 
tegen de ontwikkelingslanden.

IX. Invoering van eenheidsladingen 
en de lijnscheepvaart

De lezer van deze korte studie over 
een zeer technisch en intrigerend onder
werp zal opmerken, dat er belangrijke 
hiaten gelaten zijn bij de beschouwing van 
de economie van „unitisation” . E r zijn 
tot besluit slechts enkele regels beschik
baar om in te gaan op de toekomstige 
patronen van de lijnscheepvaart. In de 
transatlantische route doet zich reeds een

2) Deze w orden in deze studie om  praktische 
redenen niet in beschouw ing genom en; dit 
m oet niet uitgelegd w orden als voort te  ko
m en  u it enige vooringenom en verw erping 
op economische gronden.
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werkelijke dreiging van overcapaciteit van 
containertonnage in de sector voor. De 
branch organiseert zich in grote, mach
tige groepen. Men zegt, dat de nieuwe 
vrachtenstructuur de doodsklok luidt voor 
het systeem van de scheepvaart-conferen- 
ties, omdat de voornaamste faciliteiten, 
die deze verschaffen, niet langer van 
waarde zullen zijn voor de verschepers en 
door grote groepen evengoed verschaft 
kunnen worden. Een andere visie, die nog

meer provocerend is, luidt, dat het trans
port van lading in containers langzamer
hand opgebouwd zou kunnen worden als 
een terrein voor bevrachting tegen fluc
tuerende marktprijzen. Beide ontwikkelin
gen zouden het bestaande patroon van de 
algemene lading vervoerende diensten en 
hun prijzen kunnen beïnvloeden op een 
wijze, die nadelig zou zijn voor de handel 
van de ontwikkelingslanden.

De daarnaast plaatsgrijpende ontwikke

ling van andere technieken, die meer ge
schikt zijn om het vervoer van deze lan
den te bedienen voor wat betreft de aard 
van de lading, de functies van de havens 
en binnenlandse transportproblemen, lij
ken dergelijke gevolgen niet met zich mee 
te brengen. Bij deze stand van zaken is 
het een zuivere speculatieve zaak hoe de 
verschillende technieken zich zullen ont
wikkelen en welk aandeel zij zullen krij
gen in het stukgoederenvervoer.

APP EN D IX

Afleiding van de formules, die de kosten per ton lading en de 
rentabiliteit van het geïnvesteerd kapitaal voor de traditionele 
lijndienst en de containerdienst vergelijken.

HET KOSTENCRITERIUM

A. Veronderstelling L ' =  L  

I(o). voor traditionele dienst:

(1.400 +  700)90 - f  49.000
12.000

voor containerdienst:

(1)

90 p 
365

. 300.000 +  90 p (1.400 +  980) +  49.000

12.000
+  5'

(2)
De kosten per eenheid van de containerdienst zijn lager 
indien:

GS — S') > 2 4 ,0 1  . p —  15,75 (3)

1(4). Kosten per ton inclusief rente a 4 % (op 50 % van het 
kapitaal, dat als gemiddelde investering beschouwd 
wordt).

interestkosten voor de traditionele dienst:

1 .4 .9 0 .5 .0 0 0 .0 0 0
2 . 100. 365 . 12.000

2,05

idem voor containerdienst:

1 . 4 . 90 p (7.000.000 +  1.500.000) 
_  2 .1 0 0 .3 6 5 .1 2 .0 0 0

3 /

Door deze kosten mee te rekenen wordt de ongelijk
heid (3):

(S —  S') >  27,50 p —  17,80 (4)

1(6). Kosten per ton met inbegrip van interest a 6 % (3,08 
en 5,24 p respectievelijk)

(S —  S') >  29,25 p —  18,83

(S —  S') > 3 2 ,0 1  p —  14,39

C. Veronderstelling L ' == L, maar 50 % hogere jaarlijkse 
kosten van en investering in containers:

I(o). 300.000 in (2) wordt 450.000; dus vergelijking (3)
wordt:

(S —  S') >  27,10 p —  15,75   (7)

1(6). Als 6 % interestkosten op de kapitaalinvesteringen in
gerekend worden:

(S —  S j  >  32,80 p —  18,80   (8)

HET RENTABILITEITSCRITERIUM

A. Veronderstelling L ' — L

Rentabiliteit voor de traditionele dienst: .
12.000 2? —  9 0 .2 1 0 0 —-49.000

(5)
B. Veronderstelling L ' — iL

(25 % minder betalende ton lading in het container
schip; prijsverschil onveranderd).

I(o). Kosten per ton (zonder interestkosten). De noemer in 
(2) wordt 9.000, dus gaat vergelijking (3) over in:

(6)

90
365

. . . .  (9)
•50.000

12.000 R '

waarin R  =  vrachttarief verminderd met stuwadoors- 
kosten.

Rentabiliteit bij containerdienst:

90/;
365

(300.000) —- 2380 . 90 p —  49.000

90 p 
365

(70.000 +  15.000)

  (10)

waarin R ' =  vrachttarief verminderd met de (lagere) 
stuwadoorskosten.
Hieruit volgt, dat de containerdienst een hogere renta
biliteit zal opleveren indien:

36.0 R ' > 6 , 2  pi? —  349,3 p +  147 . .  d l )

B. Veronderstelling L ' =  ;} L
(25 % minder capaciteit beschikbaar in het container
schip):
12.000 in (10) wordt nu 9.000 
(11) verandert daardoor in:

27 R ' >  61,2 pR  —  349,3 p -j- 147   (12)

C. Veronderstelling L ' =  L, maar 50 % hogere jaarlijkse 
kosten van en investering in containers:
300.000 en 15.000 in (10) worden nu respectievelijk
450.000 en 22.500
(11) gaat nu over in:

36 .0R ' >  66,6 p R  —  345 ,4p +  147   (13)



NIEUWE B EP R O EV IN G SR ESU LTA TEN  M ET DE  

„PIO N EER ” V A N  BLOHM  & V O SS

d o o r

Dr. Ing. C O N S T A N T IN  G A L L IN

Sedert de publikatie van het laatste ar
tikel over het ,,Pioneer”-project hebben 
Blohm & Voss hard gewerkt aan de ver
dere ontwikkeling van dit project. Dit 
geldt niet alleen voor het ontwerp van het 
schip, maar ook voor de vorm van de 
romp.

In het volgende wordt een kort over
zicht gegeven van de onderzoekingen, die 
op het gebied van de hydrodynamica uit
gevoerd zijn door middel van modelproe- 
ven. Bij deze onderzoekingen is onder
scheid gemaakt tussen de Basic Pioneer, 
die als vrachtschip voor algemene lading 
bedoeld is met een snelheid van 15 tot 
17 knoop en de Container Pioneer als 
een schip voor de speciale dienst van ver
voer van containers, dat een hogere snel
heid moet hebben, die in dit geval tus
sen 19 en 20 knoop ligt. In  overeen
stemming met de snelheden en lengten 
van beide typen, d.w.z. in overeenstem
ming met de getallen van Froude, heeft 
de Basic Pioneer met zijn vier varianten 
een blokcoëfficiënt van 0,71 tot 0,78, 
terwijl de blokcoëfficiënt van de Contai
ner Pioneer 0,60 bedraagt. Voor de 
scheepsbouwer heeft dit twee verschillen
de lijnenplannen tot gevolg, waardoor het 
noodzakelijk was afzonderlijke onderzoe
kingen door te voeren voor de twee typen 
wat betreft de ontwikkeling van de vorm 
en de modelproeven.

Model-tankbeproevingen met de Basic 
Pioneer werden vervolgd in Wenen, waar 
de beproevingen begonnen waren, ter
wijl de Container Pioneer in de model- 
tank HSVA te Hamburg onderzocht 
werd. De leidende grondbeginselen, die 
al deze beproevingsseries beheersten wa
ren het benutten in alle voortgezette on
derzoekingen van de ervaringen, die bij 
de eerste proeven gewonnen waren en 
verder om door proeven verschillende 
wijzigingen te onderzoeken van het ont
werp, waarom door reders verzocht was. 
Het feit, dat de modelproeven in twee 
verschillende modelbassins uitgevoerd

werden, gaf het directe voordeel een aan
vullend controlemiddel op te leveren. 
De wijzigingen in de vorm van de romp, 
die uit gladde en vlakke oppervlakken is 
opgebouwd, werden in beide tankinrich- 
tingen nagegaan en hebben zelfs geleid 
tot verbeteringen, die dezelfde percen
tages in beide rompvormen bereikten, of
schoon de twee rompen verschillende 
blokcoëfficiënten hebben. Dit toont, dat 
de beide modeltanks het in hen gestelde 
vertrouwen volkomen gerechtvaardigd 
hebben.

1. Basic Pioneer
Bij de eerste proeven, die reeds be

sproken zijn, werden de varianten I tot 
IV beproefd en bij iedere variant het
zelfde voor- en achterschip bij verschil
lende lengten van het evenwijdige mid- 
scheepsdeel. In ieder geval werden voort- 
stuwings- en weerstandsproeven uitge
voerd bij verscheidene diepgangen en met 
drie verschillende vormen van de bulb- 
steven, zowel als stroomlijnproeven door 
middel van natte verf. De uitkomsten 
hebben aangetoond, dat voor de verdere 
ontwikkeling de stroomlijnproeven door 
middel van natte verf het belangrijkst wa
ren, omdat deze het patroon van de 
stroomlijnen te zien geven, hetgeen zeer 
belangrijk is voor de plaatsing van de 
kniklijnen. De uitkomsten van de stroom
lijnproeven met de oorspronkelijke romp- 
vorm van de Basic Pioneer zijn afgezet 
in figuur 1. De krommen van het stroom
lijnpatroon in deze afbeelding laten dui
delijk zien, dat niet alle knikken het
zelfde belang hebben in hun invloed op 
de stroming rond het schip. Knikken, die 
in de stroomlijn liggen kunnen in rui
mere mate aanwezig zijn; aan de andere 
kant, als de stroom de knikken treft moet 
de hoek tussen de aangrenzende opper
vlakken, gemeten in het vlak van de 
stroomlijn, niet onder een bepaalde waar
de liggen. Het was bovendien mogelijk 
andere knikken zodanig te verdraaien,

dat zij nu bijna in de stroomrichting lig
gen. De wijzigingen, die aan het model 
werden aangebracht op grond van de er
varing, die opgedaan werd, zijn in de fi
guren 2a en 2b weergegeven; figuur 2a 
geeft de framelijnen van de oorspronke
lijke vorm van de romp en figuur 2b die 
van de verbeterde vorm (deze framelijnen 
zouden beter „hoeklijnen” genoemd kun
nen worden). Figuur 3 toont het volledige 
lijnenplan van de verbeterde vorm van de 
romp met het stromingspatroon, dat ont
stond uit de stroomlijnbeproevingen met 
de verbeterde vorm van de romp.

De opmerkzame lezer zal bij het be
studeren van de figuren 1 en 2 constateren 
dat de nieuwe verbeterde romp vorm uit
gerust is met een bulbsteven, die verge
leken bij de oude gedaante een grotere 
en een duidelijker uitgesproken kegelvor- 
mige vorm heeft. H et effect van de bulb
steven, voorgesteld door professor 
Schneekluth van. de technische hoge
school van Aken, is niet alleen een ver
betering van de voortstuwing door de ge
lijkmatiger verdeling van de volgstroom, 
m aar ook een vermindering van de weer
stand, omdat de bulbsteven de stroom 
vanaf de bodem direct naar de schroef 
leidt.

M et de boven beschreven nieuwe vorm 
van de romp, met inbegrip van de bulb
steven, werden zowel weerstands- als 
voortstuwingsproeven ondernomen. De 
numerieke uitkomsten van deze proeven 
met de Basic Pioneer variant I worden 
in figuur 4 in tabelaire vorm getoond, 
zoals opgemaakt door de modeltank- 
stichting in Wenen. H et bovendeel van 
de tabellen geeft de uitkomsten van weer
standsproeven t.w. de effectieve paarde- 
krachten epk, en het onderdeel de uit
komsten van de voortstuwingsproeven, 
t.w. de ontwikkelde aspaardekrachten 
dpk. Alle gegevens zijn tankwaarden, be
rekend volgens Schönherr; de individuele 
proefnummers hebben de volgende bete
kenis:

Fig. 1. Stroomlijnpatroon voor de oorspronkelijke vorm  van de rom p van de ,,Basic P ioneer” variant 1.



Nrs. 10716 en 10717 Proeven, met de 
oorspronkelijke rompvorm.

Nrs. 10789 en 10792 Proeven met de 
oorspronkelijke vorm en bulbsteven.

Nrs. 10893 en 10892 Proeven met de 
verbeterde vorm en bulbsteven.

De twee laatste kolommen van de ta
bel tonen de respectievelijke verbeterin
gen. De waarden wijzen uit, dat in het 
meest interessante snelheidsgebied, tus
sen 15 en 17 knoop, de bereikte verbe
teringen tot ongeveer 28 % oplopen, 
waarvan ongeveer 10 % te danken is aan 
de bulbsteven.

Figuur 5 beantwoordt de vraag welke 
snelheid de verbeterde Basic Pioneer va
riant I in werkelijkheid bereikt. Het dia
gram toont de nodige paardekrachten als 
functie van de snelheid onder omstandig
heden van proeftochten, d.w.z. in diep 
stroomloos water met een windsnelheid 
Beaufort 2. Ook zijn in het diagram af
gezet van drie verschillende Pielstickmo- 
toren de spk-waarden, zoals deze thans 
toe te passen zijn en de bijbehorende 
scheepssnelheden. Dus bereikt de variant 
I van de Basic Pioneer met de Pielstick- 
motor 18 PC 2V, een snelheid van 17 
knoop.

De verbeteringen, die bij variant I be
reikt zijn kunnen op alle andere varianten

eveneens toegepast worden, de verschil
len tussen de verschillende varianten, die 
voortkomen uit het invoegen van ver
schillende evenwijdige midscheepssecties, 
blijven in ieder geval constant, vergele
ken met de eerdere beproevingen.

Hetzelfde geldt voor wijzigingen, die 
aangebracht zouden kunnen worden in 
de reeds verbeterde rompvorm om ver
schillende andere redenen. De invloed 
van een dergelijke verandering kan altijd 
bepaald worden uit vergelijkingsproeven, 
maar de goede reeds verkregen resulta
ten zullen als grondslag blijven dienen.

Vaak is de vraag opgeworpen, in sa
menhang met de Pioneerontwikkeling, 
hoe de uitkomst eruit zal zien van een 
vergelijking van de nieuw ontworpen 
rompvorm, opgebouwd uit gladde en 
vlakke oppervlakken en de conventionele 
ronde vorm. Bij een dergelijke vergelij
king zal natuurlijk de kwaliteit van de 
conventionele vorm, die daarvoor ge
bruikt wordt, het beslissende element 
vormen. De eerlijkste benadering zou 
zonder twijfel zijn om het aan de lezer 
over te laten zelf het geschikte schip voor 
een vergelijking uit te kiezen. Met dit 
doel is figuur 6 gegeven. In dit diagram 
zijn de uitkomsten van de Basic Pioneer 
variant I op zodanige wijze uitgezet, dat 
een vergelijking gemaakt kan worden met 
elke andere rompvorm, met uitzondering

echter van schepen met een blokcoëffi- 
ciënt van minder dan 0,71. Deze kun
nen niet voor een dergelijke vergelijking 
gebruikt worden, omdat de Basic Pio
neer een blokcoëfficiënt van ongeveer 
0,71 heeft, wat overeenkomt met een 
getal van Froude tussen 0,22 en 0,23.

Het diagram geeft als functie van het 
getal van Froude de Admiraliteitscon- 
stante

^  V S'YV
DHP

waarin
D = waterverplaatsing van het schip 

=  eigen gewicht +  ladingge- 
wicht (in metrische tonnen)

V — snelheid van het schip in kno
pen)

DHP =  afgegeven vermogen aan de 
schroef

Het getal van Froude op de abscis is 
uitgezet zowel in metrische als Engelse 
eenheden. Vergelijkingen op basis van de 
Admiraliteitsconstante zijn weliswaar niet 
absoluut allesomvattend, omdat deze 
methode andere invloeden niet in reke
ning brengt, zoals betrekkingen tussen de 
hoofdafmetingen, of bijvoorbeeld, het 
aantal omwentelingen van de schroef. 
Niettegenstaande deze onvolkomenheid 
echter, blijft de Admiraliteitsconstante in

Fig. 3. Stroom lijnpatroon voor de verbeterde rompvorm.



Com parison between M odels N o. 853/A lt. 1, 853/A lt. 1-Var. 1 and 853/A -A k. 1, all w ith bulb.

E H P  ((PE)

V T .N o . 10716 T .N o . 10789 
853/A lt. 1- 

V ar. 1

Im provem ent %
T .N o . 10893

knots 853/A lt. 1 853/A -A lt. 1 T .N o . 10803
to  10716 10789,

13,0 3471 3217 2564 26,12 20,28
13,5 3903 3600 2853 26,91 20,73
14,0 4367 4028 3180 27,20 21,07
14,5 4867 4497 3519 27,70 21,73
15,0 5413 5025 3895 28,05 22,47
15,5 6020 5600 4314 28,33 22,92
16,0 6720 6273 4780 28,87 23,78
16,5 7557 7055 5393 28,64 23,60
17,0 8648 8065 6248 27,74 22,50
17,5 10120 9405 7527 25,65 19,95
18,0 12250 11430 9532 22,25 16,68
18,5 15145 14430 12340 18,52 14,50
19,0 18715 18380 15905 15,05 13,50

D  H P  (PD)

T .N o . 10717 T .N o , 10792 T .N o . 10892
T .N o. 

to  10717

10892

10792

13,0 4433 4176 3238 26,96 22,50
13,5 4927 4565 3606 26,80 21,00
14,0 5491 5005 4016 26,86 19,75
14,5 6113 5495 4462 27,00 18,80
15,0 6841 6118 4958 27,50 18,90
15,5 7673 6856 5525 28,00 19,40
16,0 8655 7825 6205 28,30 20,70
16,5 9872 9070 7095 28,10 21,80
17,0 11540 10730 8290 28,18 22,80
17,5 13710 12980 10130 26,10 21,95
18,0 16730 16070 12840 23,27 20,00
18,5 21025 20260 16900 20,10 17,10

Fig. 4. Tabel m et pvestatieresullaten in  verschillende stadia van ontw ikkeling.

gebruik als middel voor een snelle ver
gelijking. In overeenstemming met de for
mule geeft een hoge Admiraliteitsconstan- 
te een aanwijzing, dat het schip goed is. 
Onze vergelijkingen tonen, dat de On
waarden van de Basic Pioneer, niettegen
staande de vereenvoudigde vorm van de 
romp, betrekkelijk hoog zijn in het ge
bied in kwestie.

2. Container Pioneer 
Voor de Container Pioneer werden 

zeer overeenkomstige gedachten ontwik
keld en in modelproeven onderzocht. Het 
is niet het voornemen deze hier in detail 
te beschrijven, ook omdat het toepasselij
ker lijkt alleen uit te weiden over de toe
gevoegde proeven, die voor de Container 
Pioneer uitgevoerd werden, namelijk de 
zeewaardigheidsproeven.

De vraag is vaak opgeworpen wat de 
zeewaardigheidskwaliteiten zijn van een 
schip met een rompvorm, die opgebouwd 
is uit gladde en vlakke oppervlakken en 
dit heeft er toe geleid deze proeven te 
doen uitvoeren. De zeewaardigheidsproe
ven werden uitgevoerd in de modeltank 
van Hamburg (HSVA). Scheepsbouw
meester H. G. Hattendorf van de HSVA 
is zo goed geweest om de hierboven ge
toonde uitkomsten in  een duidelijk over
zicht samen te vatten.

Het model van de Container Pioneer, 
dat in golfslag beproefd is, is afgebeeld 
in het lijnenplan van figuur 7. In regel
matige zeeën op de boeg met vijf ver
schillende golflengten werden het voort- 
stuwingsvermogen en aantallen omw/min 
gemeten bij verscheidene scheepssnel- 
heden. De zeewaardigheidsproeven wer

den ook gefilmd, zodat zij gereprodu
ceerd kunnen worden als en wanneer dit 
nodig is.

De golflengten, die bij de proeven ge
bruikt werden, waren 0,6, 0,8, 1,2 en  1,4 
van de lengte tussen de loodlijnen, golf
lengten, die windsnelheden voorstellen in 
de Noord-Atlantische Oceaan tussen 5,5 
en 9 Beaufort. Bij het bepalen van de 
grootst mogelijke snelheid van het schip 
in de verschillende zeegangen, werden de 
metingen, in overeenstemming m et de 
werkelijkheid, gebaseerd niet op het 
grootste vermogen, maar op het beschik
bare draaimoment van de motor.

Figuur 8 toont de grootst mogelijke 
snelheid van de Container Pioneer als 
functie van de golflengte of van de res
pectieve windsnelheid volgens de schaal 
van Beaufort. De uitkomsten zijn geldig



Fig. 6. Cw-diagrarn voor vergelijkingsdoeleinden.

Fig. 5. Vermogen-snellieidsdiagram onder proeftochtomstandigheden.

SP E E D  IN KNOTS

W ind force 
in

B eaufort

Ship Speed 
m  kn at 

11.520 D H P
Frequency 

in  %

FrequencyY -------------------- -
100

at 11520 DHP

0 19,40 4 0,776
1 19,40 8 1,552
2 19,35 17 3,290
3 19,30 19 3,667
4 19,25 18 3,465
5 19,02 14 2,663
•6 18,25 10 1,825
7 12,80 5 0,640
8 11,34 3 0,340
9 12,12 1 0,121

10 (11,90) 0,5 0,060
11 u. m ehr (11,00) 0,5 0,055

18,454

Fig. 9. Bepaling van de dienstsnelheid volgens de methode van de 
van de H S V A , gebaseerd op meteorologische statistieken.

Fig. 8. M axim ale snelheid in golven.
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Fig. 10. Schommel- en verticale bewegingen van het schip in golven.

Fig. 11. Verticale versnellingen in golven.

voor een voortstuwingsorgaan bestaand 
uit twee Pielstickmotoren 12 PC 2 V met 
een tegenwoordig totaal vermogen van
12.000 rpk of 11.520 spk. Het diagram 
geeft het normale beeld als voor elk con
ventioneel schip. Een belangrijk feit is, 
dat de snelheid van meer dan 19 knoop 
in rustig water gehandhaafd blijft tot on
geveer 5 Beaufort. Dit is een voordeel, 
omdat volgens de meteorologische statis
tieken, het de windsnelheden tussen 2 en 
5 Beaufort zijn, die in de loop van

Fig. 12. De „Container Pioneer” m et een snelheid van 18,1 knoop in een zeegang bij Beaufort 5,5 tot 6,0.



het jaar het meest voorkomen. In het 
resonantiegebied, d.w.z. golflengte == 
scheepslengte bij ongeveer Beaufort 7, 
valt de snelheid wegens het dempende 
effect van de hoeken van deze bijzondere 
vorm van de romp wat scherper af, na
melijk 54 % , vergeleken met een normale 
60 tot 65 % . Omdat echter volgens de sta
tistieken van de HSVA deze windsnelheid 
een jaarlijks voorkomen bereikt van 
slechts 5 % heeft deze vermindering van 
snelheid in het resonantiegebied geen 
sterke invloed op de dienstsnelheid van 
het schip, maar wordt het voordeel ge
boden van de gedempte scheepsbewe- 
gingen.

Figuur 9 laat de wijze zien, waarop 
de dienstsnelheid bepaald is geworden 
volgens de reeds genoemde HSVA-statis- 
tieken. Deze gegevens zijn in de praktijk 
goed bevestigd door de reisresultaten van 
andere schepen. Figuur 9 toont, dat het 
schip een gemiddelde dienstsnelheid be
reikt van ongeveer 18,5 knoop in de

Noord-Atlantische Oceaan, vergeleken 
met 19,4 knoop in rustig water. Het ver
schil van ongeveer 1 knoop tussen dienst
en proef toch tsnelheid is normaal.

De verticale bewegingen van de voor- 
en achterdelen van het schip, gemeten aan 
het model in  regelmatige golven en be
trokken op het schip worden getoond in 
figuur 10. In het bovendeel van het 
diagram is de hoekbeweging om de langs- 
as en in het onderdeel de verticale be
weging van het schip met betrekking tot 
de golfhoogten, afgezet als functie van 
de golflengten. Omdat de numerieke 
waarden alleen voor de normale lezer niet 
sterk spreken, zijn de bewegingen van 
andere conventionele schepen, die door 
de HSVA gemeten zijn, ter vergelijking 
aangegeven (gearceerde gebieden) als een 
functie van de golflengte en van de blok- 
coëfficiënt. Daar de Container Pioneer 
een blokcoëfficiënt van 0,60 bezit is de 
arcering naar links in figuur 10 de beste 
benadering. Het diagram laat zien, dat de

schommelhoeken tot de golflengte van
1,0 L.n, in het midden van het gebied 
liggen,' daarboven kom en ze dichter bij 
de bovengrens. De verticale bewegingen 
van het schip zijn duidelijk kleiner dan 
normaal over dit golfgebied.

Dezelfde gunstige conclusies voor de 
vereenvoudigde rompvorm kunnen ook 
getrokken worden m et betrekking tot 
figuur 11; de verticale versnellingen van 
de voorste loodlijn zijn  duidelijk kleiner 
dan bij andere schepen.

Figuur 12 toont ten  slotte twee foto
grafieën van het voorste deel en twee van 
het achterdeel van de  golven om het 
schip, ze geven een indruk  van het gladde 
stroomlijnpatroon, d a t  zelfs in golven ge
handhaafd blijft.

De uitkomsten van de zeewaardigheids- 
proeven bevestigen de  veronderstelling, 
dat de vorm van de rom p met gladde en 
vlakke oppervlakken een gunstige dem
pende invloed uitoefent op de scheeps- 
bewegingen.

V E R LE N G IN G S O P D R A C H T E N  V O O R  DE N E D ER LA N D SC H E  DOK- EN 

S C H E E P S B O U W  M A A TSCH A PPIJ

Voor de vierde maal hebben J. & C. 
Harrison te Londen de NDSM in Am
sterdam opdracht verleend voor het ver
lengen van een schip, het m.s. Harpa- 
lycus, dat toebehoort aan de met Harrison 
geassocieerde rederij National Steamship 
Company.

Door het tussenvoegen van een nieuw 
stuk ter lengte van 18,3 m, zal het draag
vermogen van de Harpalycus vergroot 
worden van 11.957 tons tot ca. 16.000 
tons. Het schip wordt in augustus aan 
de werf verwacht.

De gehele Harrison-vloot zal op deze 
wijze binnen een jaar zijn gemoderni
seerd. Het totale draagvermogen zal dan 
met ca. 25 % zijn toegenomen, nl. van 
48.667 tons tot ca. 62.000 tons.

Op het ogenblik ondergaat het m.s. 
Harmattan bij de NDSM een soortgelijke 
operatie. Het nieuwe tussenstuk werd 
inmiddels ingevaren.

Reeds eerder verlengde de NDSM de 
Harpagus (april 1968) en de Harpalyce 
(oktober 1967).

Een andere Engelse rederij, Chapman 
& Willan, uit Newcastle, zal twee van 
haar schepen bij de NDSM laten ver
lengen. Het zijn de bulkcarriers Carlton 
en Demeterton van 20.448 tons resp.
21.000 tons draagvermogen. Bij deze 
schepen zal een nieuw stuk van 24,4 m 
lengte worden tussengevoegd, waardoor 
hun draagvermogen met ca. 4500 tons 
zal toenemen. Voor het bouwen van de 
tussenstukken zal per schip ongeveer 780 
ton staal nodig zijn.

Bovendien moeten in verband met de 
grotere lengte enkele versterkingen wor

den aangebracht, waarmee nog enkele 
honderden tonnen staal zijn gemoeid.

De Carlton werd in 1964 in Engeland 
gebouwd, de Demeterton in 1967 even

eens in Engeland.
De schepen worden in oktober resp. in 

november van dit jaar bij de NDSM 
verwacht.



BEZOEK AAN  DE FÄBRIESC VAN  DE A TLA S-M aK  M A SC H IN EN B A U  GmbH TE K IEL

mogelijk gelijk gehouden zijn.
Verder kunnen alle motoren geleverd 

worden met normale en hoge drukvulling 
door turbo-compressoren, al of niet direct 
omkeerbaar enz.

De MaK-motoren zijn normaal Viertakt
motoren. Om echter in bepaalde g ev a llen  
ook een tw eeta k tm o to r  te kunnen lev eren , 
wordt van de middelste motor met 320 
mm cilindermiddellijn en 450 mm slag 
een tweetakt-versie vervaardigd met tur- 
bo-oplading, waarbij de onderdelen zo
veel mogelijk identiek zijn met die van de 
V iertaktm otor.

.Met het grootste type, cilindermiddel
lijn 450 mm, slag 540 mm, kan met hoge- 
drukvulling en acht cilinders een vermo
gen van 4.000 pk bereikt worden.

Omdat de behoefte aan laaggebouwde 
motoren met grote vermogens voor sleep
boten, ferries e.d. in de laatste tijd steeds 
groeiende is, heeft MaK een 12-cilinder- 
motor in V-opstelling ontworpen, die 
sinds begin maart op de proefstelling in 
werking is en die bij 375 omw/min 6.000 
pk kan ontwikkelen. Met de constructie 
van een 16-cilinder V-motor is men be
gonnen, waarmee men 8.000 pk hoopt te 
bereiken.

Na de voordrachten van Dipl. Ing. Fritz 
Gogarten: „Betriebserfahrungen mit MaK- 
motoren, unter besonderer Berücksichti
gung von Schmierölen und Kraftstoffen” , 
van Ing. Walter Siebert: „Technik und 
Wirtschaftlichkeit von Anlagen zur Auto
mation des Schiffsmaschinenbetriebes” en 
„Geräuschminderung und Fragen der elas
tischen Lagerung des Dieselmotors” en 
ten slotte van Dipl. Ing. Hans Thaeter: 
„Kurze Einführung in das Schiffshilfs- 
maschinen-Programm der Atlaswerke”

toerentallen tussen 750 en 1.000 omw/ 
min met een korte slag van 280 mm uit
gevoerd, waarbij alle onderdelen zoveel

Op uitnodiging van de directie van de 
Atlas-MaK Maschinenbau bracht op 10 
juni jl. een aantal belangstellenden uit 
scheepvaartkringen uit verscheidene Eu
ropese landen een bezoek aan de MaK- 
motorenfabriek te Kiel. Het gezelschap 
werd tegen twaalf uur door de directie 
ontvangen in het Schlosshotel, waar na 
de lunch door enkele heren van MaK 
korte voordrachten gehouden werden.

Deze werden ingeleid door Dr. Gerhard 
Holtmeier, die met enkele woorden het 
produktieprogramma beschreef van Atlas- 
MaK. Hier werd nader op ingegaan door 
Dr. Ing. Hans Rudolf Lembcke, waaruit 
wij het volgende aanstippen.

De MaK, die na de oorlog gesticht werd 
als opvolgerfirma van de Deutsche Werke 
AG, heeft aanvankelijk voortgebouwd op 
de motorconstructies daarvan en hun ver
mogen door drukvulling opgevoerd. Se
dert 1958 is echter een nieuw eigen pro
gramma ontwikkeld, waarbij men zich uit 
economische overwegingen tot drie typen 
trunkzuigermotoren beperkt heeft en wel 
met cilindermiddellijnen van 240 mm, 
320 mm en 450 mm. Daar het kleinste 
type, dat o.m. voor motorlocomotieven 
toegepast wordt voor toerentallen tussen 
375 en 1.000 omw/min geschikt moet 
zijn wordt dit voor 375— 600 omw/min 
met een lange slag van 350 mm en voor



scheepte men zich in op een boot, waar
mee onder begunstiging van prachtig 
weer over de Kieler Förde naar de fabriek 
gevaren werd.

Als hoogtepunten bij het bezoek aan 
de fabriek mogen vermeld worden de ge
simuleerde opstelling voor een automati

sche motorbediening op afstand, waarmee 
de deelnemers naar hartelust konden 
„spelen” en vooral de proefstand van de 
bovengenoemde 12-cil. V-motor, waar 
met een toerental van 400 omw/min een 
vermogen van 7.000 pk bereikt werd.

Na de terugvaart naar Kiel werd de dag

besloten met een gezellig diner, waarbij 
verschillende deelnemers uiting gaven 
aan hun dank aan de directie van de 
MaK-motorenfabriek voor het gebodene 
en voor de verruiming van het inzicht in 
de nieuwste ontwikkelingen van snello
pende scheepsmotoren.

S C H E L D E  SU LZER -M O TO R  VO O R S H E L L
Bijzondere opdracht voor laboratorium in Amsterdam

In  het Personeelsorgaan van de Koninklijke Maatschappij „De 
Schelde” te Vlissingen, no. 13 van 28 juni 1968, verscheen over 
bovenstaand onderwerp een artikel van de hand van ir. C. Verkley. 
Wij halen hieruit het volgende aan: „Door de Koninklijke Shell 
wordt een nieuw motorlaboratorium te Amsterdam-Noord ge
plaatst en ingericht voor het verrichten van onderzoekingen aan 
smeeroliën en brandstoffen. Hierin zullen ook de 1-cilinder Sulzer 
type 1T48, daterend uit 1938, welke tot nu toe in het proefstation 
te Delft, en een 2-cilinder Bolnes type 2DkL, welke sinds 1960 in 
Engeland voor research waren opgesteld, een plaats vinden.

De nieuw bestelde en te plaatsen Schelde-Sulzer 2RF68 motor 
is thans zo ver gereedgekomen, dat deze binnenkort naar Amster
dam kan worden overgebracht. Opvallend zijn de twee balanceer- 
kasten voor en achter de motor geplaatst, het grote vliegwiel en 
de omvangrijke spoellucht- en uitlaatgasreceiver. De reden waar
om deze voorzieningen zo groot zijn uitgevoerd, wordt in het 
onderstaande kort toegelicht.

Een 2-cilinder motor van dit type zou, zonder balanceerinrich- 
tingen, een aanzienlijke bron van trillingshinder kunnen vormen. 
D aar het motorlaboratorium wordt geplaatst in een omgeving 
waarin vele andere laboratoria staan, zou een dergelijke trillings
bron niet toelaatbaar zijn.

De massakrachten van de heen- en weergaande delen als zuiger, 
kruishoofden enz. worden door de opstelling van de krukken onder 
180 ° volledig gecompenseerd voor wat betreft de massakrachten 
die wisselen met het motortoerental.

E r worden evenwel ook massakrachten ontwikkeld die wisselen 
met het dubbele motortoerental en deze krachten worden normaal 
niet gecompenseerd. In bijgaande principeschets zijn laatstge
noemde wisselende weergegeven; bij 135 omw/min hebben deze 
een grootte van totaal 30 ton. Ter compensatie van deze vrije 
krachten is voor en achter de motor een balanceerkast aange
bracht, waarin tegengesteld draaiende contragewichten roteren 
met het dubbele toerental van de motor. De contragewichten wor
den door middel van Renold kettingen aangedreven vanaf de kruk
as. De contragewichten worden nu zodanig gesteld dat deze te
zamen een kracht opwekken precies gelijk, doch tegengesteld aan

SCHEMA DRUKVULSVSTEEM 

2 RF 68

Ne = 3000 pk. 
n s 133 omw./min. 
p = 11,0 kgf/cm 2.

SCHEMA BALANCEERINRICHTING 2 RF 6 8

de vrije kracht welke de motor opwekt.
Daar deze motor slechts twee cilinders heeft, zou met een stan

daard vliegwiel de loop zeer onregelmatig zijn. Derhalve is het 
vliegwiel voor deze motor extra zwaar en groot uitgevoerd. Het 
gewicht bedraagt 17,5 ton en het GD2 =  113 tm 2. Ter ver
gelijking zij vermeld dat het standaard vliegwiel zoals o.a. toege
past voor 6RD68 motoren een gewicht van 1,2 ton en een GD2 
van 3,8 tm2 heeft.

Het vermogen dat deze motor zal kunnen ontwikkelen bedraagt 
3000 apk bij 135 omw./min. De gemiddelde effectieve druk 
bedraagt daarbij 11,0 kg/cm 2. Het vermogen ligt aanzienlijk hoger 
dan tot nu toe gebruikelijk bij dit type motoren. Daar in de nabije 
toekomst het vermogen van dergelijke motoren zal toenemen, kan 
de 2RF68 deze toename op de voet volgen.

Ander systeem
Om dit vermogen echter te kunnen ontwikkelen is de tot heden 

gebruikte methode van drukvulling voor deze motoren, waarbij 
drukvulgroepen werkend volgens het z.g. stoot-systeem worden 
toegepast, niet toereikend. De benodigde lucht voor spoeling en 
verbranding kan echter wel verkregen worden indien een 2-traps 
drukvullingssysteem wordt toegepast.

Het principe van dit systeem is op de schets weergegeven. 
Daarbij fungeert de drukvulgroep, type VTR 500, als stoot- 
turbine. Deze turbine is direct verbonden met de uitlaat van de 
cilinders. De uitlaatgassen die door deze turbine stromen, hebben 
een sterk variërend drukverloop, reden waarom men hier spreekt 
van stoot-turbine. De uitlaatgassen, die de stoot-turbine verlaten, 
komen terecht in een grote uitlaatgasreceiver, alwaar een vrij 
gelijkmatige druk heerst. De uitlaatgassen vanuit deze receiver 
stromen vervolgens naar de tweede turbine van de drukvulgroep 
type VTR 400, die dus als gelijkdruk turbine fungeert.

Om een optimaal rendement met deze 2-traps drukvulling te 
verkrijgen, moet een bepaalde vermogensverdeling worden ge
kozen. Deze wordt bereikt indien de verhouding tussen de ont
wikkelde vermogens in de stoot-turbine en de gelijkdruk turbine 
ca. 1 : 4 is. Dit betekent dus, dat de stoot-turbine ca. 1/5 van de 
compressie-arbeid levert en de gelijkdrukturbine ca. 4 /5 . Om de 
drukschommelingen in de spoellucht receiver en uitlaatgasreceiver 
in voldoende mate te verminderen, zijn deze onderdelen relatief 
groot uitgevoerd. Het volume van elk dezer onderdelen bedraagt 
ca. 11 m3.



NIEUW SBERICHTEN
PERSONALIA 

J. van der Schoor f
Op 21 juli 1968 overleed te Arnhem in de 

leeftijd van 70 jaar de heer J. van der 
Schoor, oud-chef Tekenkamer, afdeling 
Scheepsbouw, Arnhemsche Scheepsbouw 
Maatschappij N.V., Arnhem.

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

Mr. H. N. Dutilh neemt ontslag als directeur 
Holland-Amerika Lijn

De Raad van Commissarisen van de N.V. 
N ederlandsoh-Amerikaansche Stoomvaart- 
Maatschappij „Holland-Amerika Lijn” maakt 
bekend dat, wegens verschil in inzicht in de 
directie omtrent het toekomstige beleid, mr. 
H. N. Dutilh de wens te kennen heeft gegeven 
zijn functie van directeur der vennootschap 
neer te leggen.

De Raad van Commissarissen heeft dit ver
zoek ingewilligd en hem per 15 juli 1968 op 
de meest eervolle wijze van zijn functie ont
heven, onder dankzegging voor de door hem 
aan de vennootschap bewezen diensten.

Mutaties Bakker N.V., Machinefabriek & 
Staalgieterij, Ridderkerk

Op 15 juni 1968 heeft de heer F. B. Bak
ker, na een 55-jarig dienstverband, waarvan 
50 jaar als directeur, zich teruggetrokken 
uit het actieve zakenleven.

Door de aandeelhouders is de heer Bakker 
op de meest eervolle wijze ontslag verleend. 
De heer Bakker blijft als commissaris aan de 
vennootschap verbonden.

De onder-directeur, de heer T. R. Brou
wer is met ingang van dezelfde datum tot 
mede-directeur benoemd.

De directie wordt thans gevoerd door de 
heren P. C. F. Kersten en T. R. Brouwer.

VM F/ Stork-Werkspoor, Amsterdam
De Stork-Werkspoor Dieselmotoren Di

visie — de verkooporganisatie voor Diesel
motoren van de Koninklijke Machinefa
briek Stork N.V., Werkspoor-Amsterdam 
N.V., Kromhout Motoren Fabriek N.V. en 
Stork-Dieselmotoren Zwolle —  is met ingang 
van 1 juli 1968 omgezet in een vennootschap 
onder firma.

Als directeur van de Stork-Werkspoor 
Dieselmotoren Divisie v.o.f. treedt op ir. Th. 
J. M. van der Pas, tot dusverre verkoop- 
directeur van dezelfde organisatie. Daar
naast blijft hij tevens directeur van Krom
hout Motoren Fabriek en Stork-Dieselmo
toren, Zwolle.

Tot onderdirecteur is per 1 juli 1968 ir. 
P. C. Schell benoemd.

Technisch Bureau voor de Scheepvaart 
B. H. van Schoonhoven van Beurden, 
Rotterdam

Met ingang van 22 juni 1968 is boven
staand Technisch Bureau verplaatst naar 
Hondiusstraat 6b, Rotterdam, telefoon: 
010-23 87 83.

Gulf Oil (Nederland) N.V., Rotterdam
Met ingang van 29 juli 1968 is boven

staande vennootschap verplaatst naar Boom
pjes 55. Telefoon: 010-11 16 00*. Telex 
21234, postbus 1137.

Nieuwe opdrachten
Scheepswerf Gebr. Akerboom N.V. te 

Leiden heeft van de Dienst Zuiderzeewer
ken te ’s-Gravenhage de opdracht ontvangen 
voor de bouw van een dubbelschroef beton- 
ningsvaartuig.

Het schip zal worden ingezet voor beton- 
ning en bebakening van de reeds bestaande 
en toekomstige randmeren rond de IJssel- 
meerpolders.

Het vaartuig wordt 25 m lang, 5,50 m 
breed en zal i.v.m. het vaar gebied slechts een 
diepgang van 1,20 m hebben. Voorstuwing 
geschiedt door 2 dieselmotoren, elk 160 pk. 
Voorts zal het vaartuig worden uitgerust met 
een hydraulisch gedreven laadinrichting 2,5 
ton, echolood, radar en marifoon.

Het schip zal in 1969 worden opgeleverd.

T ewaterlatingen
16 Juli j.1. vond op de werf Ton Bodewes 

N.V. te Franeker een der werven van de 
Conoship groepering, de tewaterlating plaats 
van de grootste hekkotter van de Urker 
Noordzeevloot.

Het schip is vrijwel identiek aan de reeds 
in de vaart zijnde U K  2 en UK 141, met dien 
verstande dat hij 2 m langer is, nl. 28 m.

De aanwinst van hekkotters gaat gestadig 
door mede omdat in de praktijk blijkt dat 
ze bijzonder goed voldoen. Speciaal het 
doorlopende bakdek blijkt een goede be
schutting te geven. Bovendien zijn speciaal 
alle verblijven op het hoofddek zo ruim bij 
deze hekkotter dat men over veel meer 
ruimte beschikt dan op een conventionele 
kotter mogelijk is. Het schip is voorzien van 
een straalbuis en zal uitgerust worden met 
een Kromhout dieselmotor van 540 pk.

Op 30 juni werd te Hendrik Ido Ambacht 
bij Scheepswerf Jonker & Stans N.V., lid 
der Hollandse Scheepsbouw Associatie de 
zelfvarende kraanponton Taqatwar te water 
gelaten.

De kraan wordt gebouwd in opdracht van 
de Chittagong Port Trust te Oost Pakistan.

Deze opdracht werd verkregen via de Ma
chinefabriek Hensen N.V. te Rotterdam, 
welke firma de 125 tons kraan vervaardigt.

De ponton met een lengte van 48,77 m., 
een breedte van 23,17 m en een holte van 
4,57 m wordt voortgestuwd door 2 vaste 
schroeven, aangedreven door 2 elektromoto
ren van 600 pk, draaistroom. In het voorschip 
is een 200 pk boegschroef ondergebracht 
t.b.v. het manoeuvreren in de haven.

De kraanvoeding wordt geleverd door een 
extra generatorset opgesteld in de motor- 
kamer.

Het kraanschip wordt gebouwd volgens 
Lloyd’s Klasse „A 1 „Pontoon” Harbour 
Service”, terwijl ook het toezicht namens de 
eigenaar door Lloyd’s Register of Shipping 
plaatsvindt.

Overdrachten
In aanwezigheid van de consul van Mexi

co, de heer F. Guttierrez Ochoa is 1 juli jl. 
de zeesleepboot Pemex XX X V I I I  door de 
Nederlandse bouwwerf overgedragen aan de 
Mexicaanse nationale oliemaatschappij 
Pemex.

Het schip, dat tijdens de overdracht bij de 
werf Niehuis & v. d. Berg in Pernis lag, is 
door N.V. Scheepswerf „De Hoop” te Lo- 
bith gebouwd als eerste van drie eendere 
boten met een vermogen van 3800 pk.

Deze zullen door de Pemex worden ge
bruikt voor het afmeren van tankers, maar 
ook voor het verslepen van booreilanden in 
de Golf van Mexico. Het uiterlijk kenmerkt 
zich door twee naast elkaar staande ranke 
rookkanalen en een afplatting op de boeg 
voor het duwen van schepen.

De Pemex XXXVI I I  heeft een lengte over 
alles van 44,04 m, een lengte tussen de lood
lijnen van 40,35 m en holte van 5,11 meter. 
De diepgang bedraagt 4,3 meter.

Het schip is uitgerust met twee GM m oto
ren van 1990 pk bij 900 omw/min. Daarmee 
wordt een snelheid van 12 knopen bereikt. 
Andere kenmerken van het schip zijn de 
twee sleeptrommels en een 2,5 ton laadboom. 
„De Hoop” heeft deze boot gebouwd als 
werfnummer 265.

Onlangs zijn door A. Vuyk & Zonen’s 
Scheepswerven N.V. te Capelie a. d. IJssel 
aan de Deltacombinatie V.o.f. te Hellevoet- 
sluis overgedragen: 2 hydraulische patent 
onderlossers, resp. genaamd: Putten  en 
Flakkee.

Met deze 2 nieuwe onderlossers heeft de 
Deltacombinatie thans de beschikking gekre
gen over in totaal 4 van deze hydraulische 
patent onderlossers.

De afmetingen van de nu overgedragen 
schepen zijn: lengte over alles 45 ,70  m, 
breedte 8,45 m, holte 3 m, beuninhoud 400 
m3, diepgang ±  2,80 m.

In juni 1968 is overgedragen de motor- 
hopperzuiger Bredgrund S tf 11, bouw- 
nummer 337 van Coöp. Ver. Scheepswerf 
„Vooruit” U.A. te Zaandam, bestemd voor 
Hvidovre M0rtelvaerk te Hvidovre (Dene
marken).

Hoofdafmetingen zijn: lengte 41 ,60  m, 
breedte 8,60 m, holte 8,50 m. In deze zuiger 
werd geïnstalleerd:
— een Burmeister & Wain Alpha-dieselmo- 

tor van het type 405-VO met een ver
mogen van 385 pk bij 375 om w/m in.,

— een Ruston hulpmotor van het type 6YE 
met een vermogen van 112 pk bij 1500 
omw/min.

De zuiger Bredgrund S tf 11 werd ge
bouwd onder toezicht van Bureau Veritas 
voor de klasse:

13/3 D (Service Côtier) 1.1 G lace III 
A. & C.P.

Overeenkomst tussen IHC-Holland en 
Japanse werf

Op 26 juni 1968 werd een technische 
licentie-overeenkomst gesloten tussen Kawa
saki Dockyard, Kobe, Japan en I.H.C. Hol
land, Rotterdam. Als tussenpersoon voor het 
tot stand komen van deze overeenkomst fun
geerde Sumitomo Shoji Kaisha Ltd., Tokio 
en Rotterdam.

De overeenkomst opent voor Kawasaki de 
mogelijkheid in Japan hefeilanden te bou
wen t.b.v. de olie-industrie en voor civiele 
doeleinden volgens ontwerpen van I.H.C. 
Holland. Krachtens deze overeenkomst ver
werft Kawasaki patent- en licentierechten 
en know-how van de Hollandse groep.

Het exploreren naar en exploiteren van 
olie- en gasafzettingen in de wateren van het 
Verre Oosten neemt hand over hand toe. 
Eveneens vinden hefeilanden meer en meer 
toepassing bij het uitvoeren van grote 
civiele werken. Met het oog op de hoge 
kosten van vervoer en assurantie e.d. wor
den dergelijke projecten zo dicht mogelijk bij 
de plaats van bestemming gebouwd.



het gebruik rechtvaardigt 
de keuze
Juist in het dagelijks gebruik, onder sterk 
wisselende omstandigheden, bewijzen de 
Van der Giessen Dekwerktuigen hun uit
zonderlijke betrouwbaarheid.

De praktische, robuuste constructie van alle 
installaties èn de service van Van der Giessen 
staan borg voor een jarenlang ongestoord 
bedrijf. Het leveringsprogramma omvat:

Ankerlieren 
Kettingstoppers 
Laad lieren 
Hangerlieren

Trawl lieren 
Meerlieren 
Verhaallieren 
Kaapstanden

Gei-lieren 
Zwenklieren 
Dekkranen 
Speciale lieren

Sleeplieren 
Waterdichte deuren 
Baggerlieren 
Stuurmachines

van der giessen
Krimpen a.d. IJsse l-Postbus2 -T e l.01895-4255-T e le x22353

efficiency aan boord



STEEDS GROTER • • • wordt de

ASOID
vraag naar

k».*

DE
UNIVERSELE

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

Hounslow (Middx.) England
Alleenvertegenwoordigers;

f n  m FABRIEKEN N.V.
VAN ASBEST- Rubber en 

n r  r f ^ ^  ^  BRANDWEERMATERIALEN
AMSTERDAM TEL. 020-54001 - P O ST B U S 4105 

ROTTERDAM  / GRO NING EN / EINDHO VEN / EN SC H ED E / SN EEK

UIT VOORRAAD LEVERBAAR

fiooekhott?
^  '  aandrijvingstechniek

GRONINGEN 33946 TELEX 53309 

AMSTERDAM 020-241693/237640 

ROTTERDAM 010-251982/230103

EIGEN
EXPEDITIE

E M M E L O T  N .V
G O U D A
IJSSELLAAN 40, TEL. 01820 - 7733

DECORATIEF VERCHROMEN
INTERIEUR VAN SCHEPEN

HARDVERCHROMEN
CO RROSIEBESTEN DIG EN 
SLIJTVAST

VERBRONZEN
HYDRAULISCHE APPARATUUR
LAGERSCHALEN
ZUIGERHEMDEN

VERLODEN-„M-ALLOY”
IN- EN UITTREDE UITLAATGASSEN 
HUIZEN VAN DRUKVULGROEPEN 
AFSLUITERS CHEMISCHE INDUSTRIE

WÏTMETAAL
LAGERSCHALEN 
KRUISHOOFDLEIDSLOFFEN VAN 
COMPRESSOREN

HYDRAULISCHE
CILINDERS

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
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