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DOOPPLECHTIGHEID 210.000 TONS TURBINE TANKER ..M ELANIA”

In  aanw ezigheid van  vele autoriteiten 
doopte m evrouw  J. M . Keyzer-Loeb, 
echtgenote van Z. E . de Staatssecretaris 
van V erkeer en W aterstaat, 30 oktober 
1968 de 210 .000  tons turbine-tanker 
M elania.
H et schip is voor Shell Tankers L td  te 
L onden  gebouwd door de N ederlandsche 
D ok- en  Scheepsbouw M aatschappij te 
A m sterdam , sinds kort deel uitm akend 
van het V erolm e Concern.
D e 10-jarige H ansje H erfst, dochter van 
de heer ir. L. P. H erfst, chef ontw erpbu
reau N D SM , bood de doopster bij aan
kom st bloem en aan.
De doopplechtigheid werd o.m. bijge
woond door drs. J. A. B akker, m inister 
van V erkeer en W aterstaat, dr. H . J. W it-

teveen, m inister van F inanciën, M. J. 
Keyzer, staatssecretaris van V erkeer en 
W aterstaat, dr. I. Sam kalden, burgem ees
ter van A m sterdam  en m r. B. W . Bies
heuvel, voorzitter van het College van de 
Scheepsbouw.
De m am m oettanker M elania  is, m et een 
lengte van ru im  325 m en  een breedte van 
47,17 m , het grootste schip, da t ooit in 
N ederland gebouw d is. Zoals bekend, werd 
het schip in  2  helften op de helling ge
bouwd. H et achterschip werd 27 april 
1968 te w ater gelaten, gevolgd door het 
voorschip op 24  augustus 1968.
M edio septem ber 1968 vond de koppeling 
van de beide scheepshelften in h e t w ater 
plaats, een m ethode die uniek is in 
de scheepsbouw w ereld. Bovengenoemde

werkwijze b ied t o.m . h e t grote voordeel, 
dat geen grote bed ragen  geïnvesteerd b e 
hoefden te w orden in  bouw dokken o f h e l
lingen van zeer grote afm etingen.

Speech van de heer P . G oedkoop D zn . 

Mevrouw Keyzer,

Excellenties, Mijnheer de Burgemeester van 
Amsterdam, Dames en Heren:

Als ik thans Uw aandacht vraag voor enkele 
woorden, die ik tot U zou willen richten, dan 
is dat in de eerste plaats om mevrouw K eyzer 
welkom te heten. H aar aanwezigheid hier 
verheugt ons bijzonder.
Evenzeer zijn wij verblijd met de aanwezig
heid van Hunne Excellenties de Heren B ak
ker, Witteveen en Keyzer, van de B urge



meester van Amsterdam en van de directie
leden van de Koninklijke/Shell Groep en haar 
Groepsleden, die de tankervaart bedrijven. 
Also a word of welcome to M r. Blakely, 
who has specially come frorn London on 
behalf of Shell International M arine Ltd., 
and Shell Tankers U.K. Ltd., I hope you wili 
allow me to go on in the D utch languagc 
again with all the Dutch guests present here 
this afternoon.
Ongeveer 200 genodigden hebben aan onze 
uitnodiging tot het bijwonen van de plechtig
heid vandaag gevolg gegeven; velen van hen 
zijn direct of indirect betrokken geweest bij 
de totstandkoming van de overeenkomst voor 
de bouw van de M elania  of hebben hun 
medewerking verleend bij de uitvoering van 
de daaraan verbonden werkzaamheden. Ik 
zou namens de NDSM hen allen gaarne hier 
persoonlijk willen vertellen, hoezeer wij hun 
belangstelling voor de M elania  waarderen. 
Dit zou echter te veel tijd vergen en vandaar 
dat ik mij moet beperken tot een hartelijk 
welkom tot U allen.
Vandaag nu de M elania  praktisch klaar is en 
de komende maand beproefd kan worden, 
nu de M elania  tevens in een staat is gekomen 
dat zij gedoopt kan worden (waartoe me
vrouw Keyzer zich zo welwillend bereid 
heeft verklaard), kunnen wij allen van de 
NDSM het niet helpen, dat onze gedachten 
een ogenblik terug gaan naar het einde van 
1965 en het begin van 1966, toen de directie 
van onze werf voor een belangrijke beslissing 
stond: doorgaan met schepen bouwen . . . .  
of niet.
Wij allen helden toen over naar een negatieve 
beslissing, maar wat gebeurde er in begin 
1966. . . . Wij vernamen dat onze Shell- 
vrienden druk doende waren een bestelling 
onder te brengen van een groot aantal mam- 
moettankers. Wij waren niet aangevraagcl, 
omdat Shell terecht dacht: de ND SM  wil en 
kan deze schepen niet bouwen. Omdat wij 
wisten dat Shell, meer dan welke rederij ook 
ter wereld, ons bijzonder terwille zou zijn 
als wij toch nog belangstelling voor deze 
schepen zouden hebben, werden wij geprik
keld om de mogelijkheid tot de bouw van 
zeer grote schepen toch nog eens in studie 
te nemen.
Dit contact met Shell, dat resulteerde in op
drachten voor drie schepen, betekende een 
grote keer in ons denken en ons bestaan 
als bouwers van schepen, hetgeen wij ons in 
de loop van dit jaar pas goed hebben gereali
seerd.
Hadden wij anders besloten dan wij in 1966 
hebben gedaan, dan zou thans de grote 
scheepsbouw uit Amsterdam zijn verdwenen; 
een activiteit die ettelijke duizenden mensen 
een bestaan geeft, een activiteit waarmede 
onze Amsterdamse industrie reeds meerdere 
generaties een eervolle plaats in de wereld 
inneemt en waaromtrent wij een grote ,,know 
how” bezitten.
Indien wij anders hadden besloten, dan was 
er geen nauwe samenwerking tussen de 
grote scheepsbouw in Rotterdam  en in A m 
sterdam tot stand gekomen, een samenwer
king die in principe door het rapport Keyzer 
zo warm werd aanbevolen en waar wij als 
NDSM zo geheel achter stonden, om dat ons 
inziens geen der ondernemingen, die deze 
produkten vervaardigen in Nederland, al
leenstaand of alleenblijvend voldoende kan
sen hebben op een voortbestaan in de toe
komst.
Het zal U dus allen duidelijk zijn dat wij op

deze dag, dat de M elania  als eerste in N e
derland gebouwde mammoettanker weldra 
gereed zal zijn voor haar eerste vaart op zee, 
ons destijds genomen besluit als een gelukkig 
besluit zien.
Tegelijk daarm ede komen gevoelens van 
grote erkentelijkheid op jegens onze vrien
den de K oninklijke/Shell Groep, die ons tot 
dit besluit hebben aangespoord door de aan
moedigende en behulpzame hand, die zij ons 
toestaken toen wij de neiging toonden deze 
te grijpen.
Gevoelens van erkentelijkheid komen tevens 
op jegens de heer Keyzer, die ons zo hielp 
de ogen te openen voor een mogelijke toe
komst op het moment, dat onze gedachten 
uitgingen naar een stopzetting van onze ruim  
zeventig-jarige bedrijvigheid gevoelens van 
grote waardering jegens de heer Biesheuvel, 
voorzitter van het College voor de Scheeps
bouw, en de Stichting Nederlandse Scheeps
bouw Industrie, en velen in de scheepsbouw- 
wereld, die na het tot stand komen van het 
rapport Keyzer aan de „follow up” werkten; 
voorts niet te vergeten onze vrienden ban
kiers van de Algemene Bank Nederland en 
de Amsterdam -Rotterdam  Bank; en „last but 
not least” jegens onze Regering en velen Van 
haar medewerkers —  waarvan ik de naam 
van de heer V an Alphen de Veer speciaal wil 
noemen —  die, toen zij zagen dat de 
scheepsbouw het werkelijk ernstig meende, 
onze industrie met raad en daad bijstonden. 
De praktijk heeft bewezen, dat de plotselinge 
sterke schaalvergroting van de schepen on
voorziene technische problemen meebrengt. 
Van harte hoop ik én voor de reders én 
voor de bouwers, dat —  met het kleine aan
tal van deze heel grote schepen thans in de 
vaart —  het leergeld zal zijn betaald en de 
meeste van de opgekomen, onverwachte ver
schijnselen in de toekomst vermeden zullen 
kunnen worden.
Technisch zijn wij trots op de M elania; wij in 
Nederland verstaan ons vak even goed als 
de anderen om ons heen.
Wat betreft een economische, industriële 
produktie moeten wij nog veel leren. De 
„know how” hiertoe moeten wij nog groten
deels vergaren en naarm ate wij meer van dit 
soort schepen bouwen, des te sneller kan dit 
nieuwe soort produkten een succes worden. 
Wij juichen het dan ook zo van harte toe, 
dat wij recentelijk op zo prettige wijze heb
ben kunnen samengaan met een collega 
scheepsbouwer die dezelfde intenties heeft 
als wij, w aardoor wij de ervaring en „know 
how” en mogelijke gunstige geografische 
situaties gezamenlijk kunnen uitbuiten. H oe
wel de heer Verolme zeer tot zijn spijt ver
hinderd is hier vandaag aanwezig te zijn, 
prijzen wij ons gelukkig dat velen van onze 
nieuwe collega’s van zijn concern deze groot
se gebeurtenis kunnen bijwonen.
H et samengaan heeft er ook reeds toe geleid, 
dat wij onze serie van vier in Amsterdam te 
bouwen mammoettankers met één hebben 
kunnen vergroten, w aardoor onze nieuw- 
bouwcapaciteit en de werkgelegenheid daar
aan verbonden tot in 1971 verzekerd zijn. 
Een hartelijk woord van dank wil ik hier nog 
uitspreken jegens allen, die —  direct of in
direct —  bij de bouw van dit schip betrokken 
zijn geweest, waarbij ik speciaal ook denk 
aan de directie van Rijkswaterstaat, de ha
venautoriteiten van Amsterdam, de N eder
landse Spoorwegen en alle anderen, die ons 
zo terzijde staan de vaart van dit grote schip 
door het Noordzeekanaal mogelijk te maken.

Toespraak ir. L. E. J. Brouwer, directeur 
K oninklijke  Nederlandse Petroleum  M ij., 
Den Haag.

Mevrouw Keyzer, Excellenties, Mijnheer 
de Burgemeester, Dames en Heren,

De naamgeving van een groot schip als de 
M elania  herinnert mij aan het plaatje in mijn 
geschiedenisboek, waar de bisschop Bonifa- 
cius, geloof ik, den Fries Radboud probeert 
te dopen. De bisschop in zwierige elegance, 
Radboud ietwat onthutst, behaard, half in 
het water, maar vooral levensgroot.
M evrouw Keyzer, Uw bereidwillige hulp en 
het welgemoed vertrouwen, waarmee U voor 
ons vandaag dit schip gedoopt hebt, maken 
dat wij de onwennigheid van zijn afmeting 
over het hoofd zien, en dat wij ons voelden 
als bij de doop van een normaal en over
zichtelijk schip. Het maakt bovendien dat 
wij met hetzelfde vertrouwen als het Uwe 
aanvaarden dat het door het Noordzeekanaal 
en de sluizen van IJmuiden naar buiten zal 
kunnen.
U bent, geloof ik, de eerste doopster die haar 
schip uit twee helften, afzonderlijk te water 
gelaten, heeft zien ontstaan. M et ons hebt U 
de ingenieuze samenvoeging van deze twee 
tot een geheel gevolgd. M et ons bent U  onder 
de indruk gekomen van dit jongste en spec
taculaire ingenieursstuk wat door de werf en 
het personeel van de NDSM  is geleverd in een 
lange serie van prestaties die wij als schepen 
in de Shell-vloot van deze werf hebben varen. 
De M elania  is voor ons in Shell het tiende 
schip van 200.000 ton, maar het eerste van 
die afmetingen wat in Nederland is gebouwd. 
E r volgen er van deze werf nog twee; 
één in 1969, en één in 1970. Alle drie zullen 
onder Engelse vlag varen; sinds 30 jaar is 
dit voor ons het eerst dat in Nederland voor 
onze Engelse rederij bestemde schepen wor
den gebouwd.
Ik zou, mevrouw Keyzer, in dit verband 
graag enige woorden tot Uw echtgenoot 
willen spreken. Excellentie, als voorzitter 
van de Commissie Nederlandse Scheeps
bouw 1965 hebt U een rapport geproduceerd 
wat direct en indirect tot het resultaat van 
vandaag niet alleen, maar tot veel van de 
vernieuwende impulsen in de Nederlandse 
scheepsbouw heeft bijgedragen. H et is mij 
voorwaar een genoegen U  als mede-verant- 
woordelijke voor dit en andere resultaten 
hier te mogen begroeten. Mogen alle door 
Uw werk en studie geïnspireerde herstruc
tureringen en fusies even foutloos en onge
stoord verlopen als de hier door de heer 
Goedkoop en zijn mensen tot stand gebrachte 
vereniging van twee helften.
Het komt wel eens voor, dat Nederlandse 
ondernemers of binnenskamers of soms wel 
in het publiek knorrig en ontevreden over 
het door hun regering geschapen werkklimaat 
spreken. Ik zou vandaag eens het omge
keerde willen doen, en to t U  en de andere 
vertegenwoordigers van de regering, w aar
van U deel uitmaakt, eens een waarderend 
woord willen zeggen over de wakkere en 
doelbewuste aandacht die door deze rege
ring aan de economische sector van ons Ne
derlandse bestel wordt besteed. Men kan ze
ker zijn, dat hier vandaag en morgen elders 
de resultaten van dit evenwichtig beleid het 
algemeen welzijn ten goede zullen komen. 
Dit meer in het algemeen. M aar in de re
cente nieuwe wetgeving op de scheepvaart 
vindt men daarvan mede een blijk. Door



deze verandering is het mogelijk technische 
verbeteringen ten volle toe te passen en 
daarm ee een betere rentabiliteit in de scheep
vaart te bereiken.
Als wij straks in 1970 het derde schip van 
deze werf zullen ontvangen zullen wij eige
naar zijn van een totaal van 22 schepen van 
dit formaat. Het doet ons goed te weten dat 
in zo belangrijke mate tot deze nieuwe vloot 
is bijgedragen door de ons van ouds bevrien
de werf der Nederlandsche Dok en Scheeps
bouw Maatschappij en de door haar beproef
de leider, de heer Goedkoop Dzn.
Vroeger, in 1914, bezaten wij ook een M e- 
lania, in Engeland gebouwd en 8000 in 
plaats van 210.000 ton groot, maar toch een 
monsterschip voor die tijd. Zij bleef tot 1940 
voor Shell varen, ten laatste onder de naarn 
Saritci.
Moge ook Uw schip, mevrouw Keyzer, een 
dergelijk lang en nuttig leven beschoren zijn.

Ik dank U nogmaals.

Veel orders voor Nederlandse exposanten 
op Hamburgse containerbeurs
De eerste Internationale Containerbeurs, 
die van 3 tot 7 oktober tegelijk met de 
tentoonstelling „Schip, Machine, Visserij” 
in Ham burg werd gehouden, is een groot 
succes gebleken. Bijna 30.000 vakmensen 
uit 34 landen hebben van de gelegenheid 
gebruik gemaakt om zich op de hoogte te 
stellen van de ontwikkelingen die op het 
gebied van de scheeps- en transporttech
niek plaatsvinden.
O m dat de omschakeling op het container
vervoer zowel voor de verzendende onder
nemingen als voor de expediteurs vele pro
blemen oproept, wilde men in Hamburg 
duidelijk maken, welke voordelen er in ra
tioneel opzicht tegenover staan. Daartoe 
waren onder meer excursies naar de Con
tainer Terminal aan de Burchardkade en 
en naar het vliegveld Hamburg-Fuhlsbüttel 
georganiseerd. Van bijzonder groot nut was 
de uitgebreide voorlichting, die de 
transportwereld zelf op de expositie voor 
haar rekening nam.
Binnen- en buitenlandse rederijen lieten 
modellen zien van in aanbouw zijnde sche
pen, die geheel op het containervervoer 
zijn ingericht. Ook werd de bezoekers een 
nieuw ontwerp voorgelegd voor roll-on- 
schepen. Verschillende stuwadoors- en 
expeditiebedrijven lichtten hun verzeke
ringsmethoden toe.
Nederlandse ondernemingen die vertegen
woordigd waren, legden talrijke nieuwe 
contacten en konden bovendien opmerke
lijke orders boeken.

’s Werelds grootste ligplaats
De grootste ligplaats voor zeeschepen ter 
wereld, waar twee tankers van 200.000 
ton tegelijk kunnen afmeren, is in het mid
den van de baai van Tokio gebouwd. De 
bouw is vorig jaar september begonnen in 
samenwerking tussen vier grote oliemaat
schappijen: Idemitsu Kosan Co., Kyokuto 
Oil Co., Fuji Oil Co. en Maruzen Oil Co.
De ligplaats is door onderwater-pijpleidin
gen van 10 km verbonden met raffinade
rijen op het land. De pijpleidingen, die met 
een doorsnee van 1,2 meter de grootste ter 
wereld zijn, kunnen 10 miljoen liter ruwe

D e doorsnede van  de schroef (8,80 m, ge
wicht 44 ton) is gelijk aan zesmaal de 
hoogte van een Sim ca 1500.
H et gewicht van het roer (95 ton) is even 
zw aar als dit van  een Boeing 707.

E nkele afm etingen en gewichten
H et ankergerei b estaa t uit o.m. twee ankers 
elk m et een gewicht van 14 ton. Ook het 
reserve-anker heeft d it gewicht.
D e lengte van de ankerketting bedraagt 
660 m  m et een gewicht van 235 ton. D e 
4-bladige schroef heeft een gewicht van
44.000  kg.
H et netto-staalgew icht van de M elania  b e 
d raagt 24 .900  ton.
D e bulb aan de voorzijde van het schip 
heeft een diam eter van l l/> m  en een wa- 
terverplaatsing van 348 m 3. De roer- 
lconing heeft een diam eter van 670 mm.

olie per uur vervoeren.
De Japanse invoer van ruwe olie is van 
jaar tot jaar gestegen. Als gevolg hiervan 
zijn tankers veel en veel groter geworden 
dan gewone vrachtschepen. Als deze tan
kers dus in de havens komen en afmeren 
aan de kade, vormen zij door hun grootte 
een gevaar voor andere schepen.
Bovendien zou bij het uitbreken van brand 
op een reuzentanker een catastrofe drei
gen voor de rijen grote oliereservoirs op de 
losterreinen. Een ligplaats, waar deze tan
kers op 8 km afstand van de kust kunnen 
lossen, biedt een groot voordeel met het 
oog op de veiligheid.
Het eerste schip, dat gebruik maakte van 
de nieuwe ligplaats, was de 195.000-ton me
tende Hiij M a m ,  die augustus jl. met een vol
le lading ruwe olie uit Koeweit kwam. Bij 
deze eerste proef duurde het 30 uur om alle 
230 miljoen liter olie te lossen. Volgens de 
huidige plannen zal de ligplaats maande
lijks 10 tankschepen met een gezamenlijke 
lading van 1.500 miljoen liter ruwe olie 
kunnen lossen.
De totale lengte van de ligplaats is 450 me
ter en de breedte 50 meter. De construc
tiekosten, behoudens de pijpleidingen, be
droegen 16 miljoen gulden.

Britse deskundigheid voor scheepsreparaties 
in Zuid-Afrika
De vestiging voor scheepsreparaties, die op
gericht is door de onlangs gestichte Dorman 
Long Swan H unter Ltd. in Kaapstad is te
gen het eind van september in bedrijf ge
komen.
De maatschappij, die ontstaan is uit de 
associatie van de Britse Swan Hunter-groep 
met Dorman Long Ltd. (Afrika) en de 
Bonius Investment Corporation of South 
Africa Ltd., heeft terreinen in de dokken 
van Kaapstad uitgerust met uitgebreide in
stallaties en uitrusting om reparatiewerk 
aan koopvaardij- en marineschepen op zich 
te nemen. De firm a kan ook het nabij ge
legen Sturrockdroogdok gebruiken, dat tan
kers op kan nemen tot 90.000 ton dw.
De maatschappij heeft ook de constructie- 
werkplaats en de terreinen overgenomen 
van Dorm an Long Ltd. te Bellville, K aap
stad.

V oor de technische gegevens w ordt v e rw e
zen naar „Schip en W erf” no . 19 v a n  20 
septem ber j.h, pagina’s 4 2 8 /4 3 0 .

Grootste tanker ter wereld:
1. 1953 Tina On assis 46.080
2. 1956 Universe Leader 85.515
3. 1959 Universe A po llo 104.500
4. 1962 N issho M a m 130.250
5. 1965 T okyo  M a m 151.258
6. 1966 Idem itsu  M aru 206.006
7. 1968 Universe Ireland 312.000

Grootste tanker N D S M :
a. 1957 Naess C om m ander 39.100
b. 1960 Naess E ndeavour 47.780
c. 1963 Danaland 57.600
d. 1966 D ilom a 65.000
e. 1967 Neverita 110.000
f. 1968 M elania 210.000

Swan Hunter is verantwoordelijk voor het 
beheer over de scheepsreparatie door het 
verschaffen van adviseurs en door recrute- 
ring. Het aantal arbeiders zal eventueel 
tot 250 bedragen.
Dit is de vierde grote overzeese scheepsre- 
paratie-werkzaamheid, die door Swan H u n 
ter en Tyne Shipbuilders Ltd. opgenomen 
is. Zij hebben reeds dergelijke faciliteiten 
in Malta, Singapore en Trinidad.

Nederlands Normalisatie-instituut,
Rijswijk (Z.H.)

Herziene norm  voor kousen voor staalkabels
De thans verschenen norm  N E N  704 K o u 
sen voor staalkabels, 2e druk, is een her
ziening van de uitgave van 1962. Bij deze 
uitgave kon nog niet tot een volledige over
eenstemming m et de betreffende D uitse 
norm gekomen worden.
In de 2e druk is deze overeenstemming 
thans volledig bereikt. Tevens is de ver
melde reeks van bijpassende D-sluitings op 
de thans hiervoor geldende norm (N E N  
964-maart 1965) afgestemd.
Exemplaren van deze norm zijn verkrijg
baar bij het Nederlands Normalisatie-insti
tuut, Polakweg 5 te Rijswijk (ZH) teg en  de 
prijs van ƒ 2,—  voor contribuanten, onder
wijsinstellingen en studerenden en ƒ  8,— 
voor overige bestellers.

N ieuw  norm ontw erp voor reddingboten
Normontwerp 3510 R eddingboten voor  
m inder dan honderd personen  bevat een 
compleet overzicht van alle eisen w aaraan 
reddingboten moeten voldoen volgens de 
voorschriften van het Schepenbesluit 1965 
en het Internationaal V erdrag voor de  Be
veiliging van Mensenlevens op Zee, 1960. 
Dit normontwerp is in  overeenstemming 
met ISO-aanbeveling 338 Lifeboats for 
less than one hundred people.
Kritiek op dit normontwerp wordt gaarne 
ingewacht voor 1 januari 1969 bij het N ed e r
lands Normalisatie-instituut, alwaar ook 
exemplaren van dit normontwerp verkrijg
baar zijn tegen de prijs van ƒ 3 ,—  per stuk 
voor contribuanten, onderwijsinstellingen 
en studerenden en ƒ 12.—■ voor overige be
stellers.
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Voordracht gehouden voor de afdelingen Rotterdam en Amsterdam  
van de Nederlandse Vereniging van Technici op Scheepvaartgebied, 
resp. op 1 en 2 februari 1968

Die Entwicklung der Gleitlager, ihre M e
tallurgie und Herstellung

Das erste Lagersystem  m ag wohl Vor
gelegen haben, als der prim itive M ensch 
beim Bohren eines Loches in irgendeinen 
G ebrauchsgegenstand zum  ersten M al 
einen Steinsplitter betätigte. A ndere F o r
scher glauben, diesen V organg erst in der 
A usbildung des Gegenlagers fü r das äuße
re Bohrende zu erblicken. V orb ilder in 
der N atur fü r diese ro tatorische Bewe
gungsart fehlen gänzlich. Sie erscheint als 
ein ausschließliches P roduk t technischer 
Betätigung des M enschengeistes.

Bei den K ulturvölkern des A ltertum s 
scheint der Zweig der L agertechnik  schon 
zu einer ziem lichen Blüte gelangt zu sein. 
W ir finden bereits bei ihnen, insbesondere 
in Indien und China eiserne Lagerkon
struktionen. Das M ittelalter, das gegen 
das A ltertum  auch in technischer Bezie
hung einen Rückfall bedeutet, verw endet 
vorwiegend Holzlager, oft recht roher 
Ausführung. E rst zu Beginn des L5. Jah r- 
hundertst trat, vor allem durch die fruch t
bare Tätigkeit der M ilitärtechniker, freien 
H andw erker und K unstm eister ein techni
scher Aufschwung ein, der die A usbildung 
der M aschinenelem ente sehr fö rderte  und 
auch den Lagerkonstruktionen zugute 
kam. Aus dem  16. Jahrhundert liegen 
Quellen und Zeichnungen vor, die etwas 
m ehr als bloße A ndeutungen der dam ali
gen Lagerelem ente geben. In den folgen
den 3 A bbildungen, die einem E nde des 
16. Jahrhundertst erschienenen W erk 
entstam m en, finden sie einige Beispiele 
solcher Lagerkonstruktionen.

Im  18. Jah rh u n d ert beginnt dann die 
technische V ervollkom m nung der K on
struktionen u n te r Berücksichtigung von 
E inzelheiten. H ier w ar es vor allem die 
D rehkunst, die die A usbildung der L ager
arten besonders förderte. In  diese Z eit 
fällt auch  die E in führung  der konischen 
Zapfenlager sowie die durchgeführte Zw ei
teilung der L agerschalen  unter B erück
sichtigung der N achstellarbeit.

Über die Z w eckm äßigkeit der L ager
m aterialien  bestanden  schon damals ver
schiedene A nsichten. M an beginnt die 
H olzlager auszubüchsen und verw endet 
E isenbronze oder M essing, vielfach auch 
L eder und  Zeuggewebe. A uch A rm ierun
gen des Z apfens kom m en zur Anwendung.

E tw a um das Ja h r  1800 finden wir zum  
ersten M al A ngaben über Legierungen 
des Z inns und A ntim ons. Als Schm ierm it
tel bediente m an sich des Baumöles, H am 
m eltalgs, F ett, Seife oder Unschlitts. D ie 
M aterial- und Schm ierstoff-Frage beginnt

Fig. 2. Hängelager, gerüstartig ausgebildet, 
durch eisernen BilgeI verstärkt.

Dr. Ing. J. K O H L M E Y E R  
Directeur Braunschweiger Hütten
werk te Braunschweig

en

H. G R O S S K U R T H
Service-ingenieur Glyco-concern

Fig. 3. Antifriktions-Rollenlager mit Eisenbe- 
scltlag technisch insofern interessant, als es als 
Vorläufer der heutigen Kugel- und Rollenlager 

angesehen werden kann.

bereits in den V ordergrund zu rücken. 
Zahlreiche, sinnvolle V erbesserungen 
tauchen auf. Selbst einstellbare Lager
aggregate, Lagersystem e, die die A nw en
dung bis dahin ungeahnter Lagergeschw in
digkeiten und L agerdrücke zulassen; 
Lager mit T ropfölern oder m it P reß
schm ierung, kurz gesagt eine V ielzahl von 
Lagerentw icklungen, die in ihrem  stoff
lichen Aufbau, ihrer K onstruktion  und 
ihren H erstellungsverfahren einer ständi
gen Fortentw icklung unterw orfen sind.

Um die Bedeutung der M etalle bzw. 
ihrer Legierungen für die Laufeigenschaf
ten eines G leitm etalles beurteilen  zu 
können, wollen w ir zunächst kurz das 
G leitlagerproblem  in allgem einer Form  
betrachten. Das folgende Bild, daß die

00
Fig. 1. Traglager in Bockform mit aufliegendem Zapfen und eisernem Lagerdeckel.

Fig. 4. Zweiteiliges Drehbanklager um 1750 
in Gebrauch.



Fig. 5. Welle m it armiertem Zupfen aus dem 
IS. Jahrhundert.

Z ap fene inste llung  in A bhäng igke it von 
d er D reh zah l zeigt, g ib t in  schem atischer 
D arste llung  diesen V organg  w ieder (Fig. 
6).

E in e  L agerbüchse  um schließ t einen 
Z ap fen , zw ischen ihnen ist ein, w enn auch 
k le iner so doch  in  allen  F ä llen  m eßbahrer 
Z w ischen raum , d er bei vo lle r U m dreh 
ungszah l m it Ö l ausgefü llt ist. Im  R uhe
zu stan d  liegt d e r Z ap fen  auf dem  G rund  
d er L agerbüchse  auf. H ie r b esteh t also 
m etallische B erührung . Z w ischen  Z apfen  
und  B üchse w ird  Ö l zugeführt und an 
sch ließend  d er Z ap fen  in D rehung  ver
setzt.

A u f G ru n d  des Z usam m enw irkens von 
H aftfäh igke it, G leitgeschw indigkeit, Z ä h 
igkeit des Ö les und  K eilspalt, also  hydro-

Drehzahh 0 Drehzahl klein

M '  ..Zarfenmtro
Drehzahl graß Drehzahl • 00

Figur 6.

dynam ischer G esetze, w ird  das Ö l in D reh 
rich tu n g  des Z ap fen s an  die Stelle gering
ste r Ö lluft befö rdert. D er Z ap fen  hebt 
sich, wie in  II, I I I  u n d  IV  des Schaubildes 
dargeste llt, von  der B üchse ab  un d  zentriert 
sich bei au sre ich en d er G leitgeschw indig
k e it selbst. E s b ilde t sich au f diese W eise 
d er Id ea lzustand  IV , b e i dem  d e r Z ap fen  
vo llkom m en zen trisch  im  Ö l schw im m t 
u n d  keinerle i m etallische B erü h ru n g  m it 
d e r B uchse hat. D er Z u s ta n d  IV , zen tri
sches Schw im m en des Z ap fen s im  L ager, 
w ird  aus m ancherle i G rü n d en , insbeson
dere  u n te r  dem  E in fluß  d e r G leitgeschw in
digkeit, Z äh ig k e it des Schm ierm itte ls und 
vo r a llem  d e r auf dem  Z ap fen  ruhenden  
B elastung  n ich t erre ich t. E s w ird  sich also 
m eh r o d er w eniger ein  Z u stan d  als G leich
gew icht einstellen , d e r dem  S chaubild  I I I  
en tsp rich t.

In  der A bb ildung  (F ig. 7), die die sche
m atische  D arste llung  des Schm ierschicht- 
d ruckes w iedergibt, ist d ieser Z ustan d  
g eso n d ert herausgezeichnet. D as L ager 
m it in  P fe ilrich tu n g  um lau fenden  Z ap fen  
ist m it d e r K raft P belastet. D as vom 
L ag ersch a len -H alb k re is  nach  abw ärts 
au fgetragene Schm iersch ich t-D ruckd ia- 
g ram m  ist voll ausgebildet. D as D ruck 
d iag ram m  lä ß t die A usb ildung  des h ö ch 
sten  Ö ldruckes ku rz  vor dem  engsten Teil 
des Schm ierspaltes e rkennen . In  diesem  
Z u s ta n d  schw im m t d er Z ap fen  vollständig  
im  Schm ierm ittel. E s b esteh t also keine 
B erüh rung  d er m eta llischen  W erkstoffe 
von  L ag er und  W elle. In  d ieser D rucken t
w ick lung  ist das W esen  des G leitlagers

m it Nute•

le tz ten  E ndes begründet. D er Schm ier- 
vorgang  sp ielt die ausschlaggebende Rolle. 
E in  G leitlager ist n u r dann  betriebssicher, 
läu ft n ich t heiß  oder verschleißt, wenn es 
o rdnungsgem äß  geschm iert wird.

Es h a t sich  erfahrungsgem äß gezeigt, 
d aß  das betrieb liche  V erhalten  eines L a
gers von  e in er großen  A nzahl w erkstoffli
cher, konstru k tiv er und schm iertechnischer 
E in flußg rößen  abhängig ist. Es ist dem 
nach  n ich t m öglich, das betriebliche V er
h a lten  e iner Lagerlegierung nu r aus tech
nologischen  A ngaben  abzuleiten, weil das 
L au fv erh a lten  der Legierung, der V er
schleiß, d ie  Laufspiegelbildung und  die 
N otlaufeigenschaft, n u r um  einige K om 
ponen ten  zu  nennen, sich n ich t m it den 
üb lichen  Festigkeitsw erten  ausdrücken 
lassen.

So w ird  ein abschließendes U rteil über 
d ie G ü te  eines Lagerw erkstoffes im m er 
erst d er p rak tisch e  V ersuch bringen.

Ich  erw ähn te  im  V orhergehenden, daß 
m an  bei G leitlagern  bestreb t ist, einen 
geschlossenen Ö lfilm  zwischen Z apfen  und  
L agerschale  zu  erzeugen, so daß  der Z ap 
fen  also im  L ager schw im m t und  keine 
m etallische B erührung  auftritt. D er 
Schm ierfilm , der erzeugt w erden kann, 
ist bei g roßen  Lagerbelastungen aber nur 
w enig Li m m  dick. E s w ürde also ein 
H öchstm aß  an Präzision  erfordern , einen 
so dünnen  Schm ierfilm  auf die D auer auf
rech t zu  erhalten . D ie G leitlager-W erkstof
fe h ab en  n u n  die A ufgabe, die gegenüber 
d en  idealen  Bedingungen der Theorie u n 
verm eid lich  auftretenden  A bw eichungen 
in der P rax is m öglichst gut auszugleichen. 
Z u  diesen  gehören insbesondere die O ber
flächenrauh igkeit von Z apfen  und Lager, 
U ngenauigkeit in der Fertigung und  bei 
d er M ontage, D urchbiegungen der W elle 
sowie Schm utz im  Öl. A ußerdem  soll im 
L ager m öglichst kein  V erschleiß des Z ap 
fens e in tre ten  und  schließlich w ird auch 
eine lange L ebensdauer des Lagers gefor
dert. D ie  A bbildung  (Fig. 8) ist eine Z u 
sam m enfassung  der G rundforderungen 
fü r L agerm etalle.

D iese vielen Eigenschaften säm tlich 
d u rch  legierungstechnische M aßnahm en 
allein  in  einem  W erkstoff bestm öglich zu 
vereinen, ist, wie die bisherige Entw ick
lung gezeigt hat, n ich t erreichbar. Die 
Schw ierigkeiten  w urden  besonders deut
lich  als die M otorenentw icklung höhere 
Festigkeiten  vom  Lagerw erkstoff verlang
te.

W ürden  w ir den  Idealzustand der 
F ließ re ib u n g  allgem ein in der L agertech
n ik  an treffen , so gäbe es, abgesehen von

Grundfordeningen an Lagermetalle.

1. Hoher Verformungswiderstand
2. Gute Verformungsfähigkeit
3. Gute dyn. Festigkeitseigenschaften
4. Gute Warmfestigkeit
5. Gute Wärmeleitfähigkeit
6. Hohe Korrosionsfestigkeit
7. Gute Bearbeitbarkeit
8. Einbettfähigkeit f. Fremdkörper
9. Notlaufeigenschaften
10. Geringer Verschleiß d. Zapfers und 

Lagerwerkstoffes
11. Gute Ölbenutzbarkeit
12. Gute Laufspiegelbildung
13. Geringe Reibung

Figur 8.

Festigkeitsfragen, kein  G le itm eta ll-P ro 
blem. B ereits beim  A nfah ren  m uß  jedoch, 
wie w ir gesehen haben, m etallische B e
rührung von Z apfen  und  L ager voraus
gesetzt w erden. A bgesehen von p rak tisch  
nicht verm eidbaren  U nebenheiten  beider 
Bauelem ente der W elle und  dem  Lager, 
von der L agerbelastung  u n d  den durch sie 
bedingten V erform ungen, von niedrigen 
Gleitgeschw indigkeiten u n d  von  V erun 
reinigungen des Schm ierm ittels. D ies füh rt 
dazu, daß  in fast allen F ä llen  in  der P raxis 
m it dem  Z u stan d  d er M ischreibung en t
sprechend unvo llkom m ener Schm ierung 
und  dam it m it Z w ischenzuständen  zwi
schen T rockenre ibung  und  F ließ re ibung  
gerechnet w erden m uß. D ie M ischreibung 
ist zum  bestim m enden F a k to r  fü r  den V er
schleiß von L ager u n d  Z ap fen  gew orden. 
Sie zwingt dazu, die beiden  W erkstoffe so 
aufeinander abzustim m en, daß  ih r V erha l
ten auch bei unvo llkom m ener Schm ierung 
technisch einw andfrei ist.

H ieraus ergibt sich  die F o rderung , einen 
der beiden W erkstoffe in  gew issen G ren
zen zur E rfü llung  der A ufgabe zu befäh i
gen, die bei vollkom m ener Schm ierung 
ausschließlich dem  S chm ierm itte l zufällt, 
näm lich eine gewisse Schm ierw irkung zu  
besitzen.

Diese E igenschaft h a t eine A nzahl 
w eicher M etalle, u n te r ihnen  in  erster 
Linie das Z in n  u n d  das Blei, die als Basis
m etalle für L agerleg ierungen  die größte  
Rolle spielen. R eines Blei (Schm elzpunkt 
327°) und reines Z in n  (Schm elzpunkt 
23 2 °) besitzen gute G leiteigenschaften. 
Ihnen fehlt jedoch  die nötige Festigkeit, 
so daß sie im  allgem einen n u r  in  sehr 
dünnen Schichten verw endet w erden kön
nen. D ie F o rderung  nach  h ö h ere r m etalli
scher B elastbarkeit zw ang dazu , den  V er- 
form ungsw iderstand der L egierungen zu 
erhöhen. E lem ente, wie K upfer, A ntim on, 
Nickel oder beispielsw eise A rsen  w urden  
als Legierungselem ente dem  Z in n  oder 
Blei zugesetzt.

M an unterscheidet B leilagerm etalle  und 
Zinnlagerm etalle. Die Z innlagerm etalle  
haben gegenüber den  B leilagerm etallen  den 
V orteil einer größeren  D uktilitä t, D ieser 
U nterschied ist jedoch  oft d u rch  eine ge

eignet gew ählte Schich td icke auszugleichen.
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Figur 7.
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Lagerm etalle m it m ittleren  Blei- und  m itt
leren Z inngehalten haben an  B edeutung 
verloren. Ih re  Festigkeitseigenschaften 
sind bei R aum tem peratu r n ich t günstiger 
als diejenigen der B leilagerm etalle, so daß 
man. letztere verw enden kann , was gleich
zeitig einen V orteil bezüglich d er K osten 
m it sich bringt. Bei erhöhten  T em pera tu 
ren  sind L agerm etalle m it m ittleren  Blei- 
und  Zinngehalten, den B leilagerm etallen 
sogar unterlegen. B leilagerm etalle w eisen 
A ntim ongehalte von ca. 12— 15 %  auf, 
der K upferan teil liegt zw ischen 0,5 und
1,5 % . A ls Zusätze finden u .a. C adm ium , 
A rsen  und  N ickel V erw endung, die im  
w esentlichen neben  der H ärtu n g  der 
G rundm asse eine F einkörn igkeit des G e
füges bezw ecken sollen. D ie  G efüge w eisen 
in  einer eutektischen G rundm asse A nti- 
m on-Z inn-M ischkristalle auf, die bei 
höheren  A ntim on- und  Z innan te ilen  ein 
würfelförm iges A ussehen annehm en. D ie
se harten  K ristalle übernehm en die T rag 
fähigkeit der Lagerm etall-Legierung.

D ie hochzinnhaltigen L agerm etall-L e
gierungen liegen bei Z inngehalten  zwi
schen 80 und  90 % . D ie A ntim ongehalte  
liegen zwischen 6 und  12 % . D ie K upfer
gehalte zw ischen 3 und  9 % . Z u m  H ärten  
der zinnreichen Lagerm etalle  verw endet 
m an hauptsächlich  A ntim on und  K upfer.

A ntim on ist in Z inn  bis etw a 7 %  
löslich. B ei höheren A ntim ongehalten  tr itt  
eine A usscheidung von harten , w ürfelför
migen A ntim on-Z inn-K ristallen  ein. E s 
sind also auch in  den hochzinnhaltigen 
Lagerm etall-Legierungen h arte  K ristalle  
in einer w eichen G rundm asse eingebettet. 
Die harten  K ristalle verh indern  den V e r
schleiß des Lagerm etalls und  die w eiche 
G rundm asse sorgt fü r eine gute A n p as
sungsfähigkeit des Lagers an  die W elle.

In  der eutektischen G rundm asse, b e 
stehend aus Bleizinn, sind großflächige 
A ntim on-Z inn-M ischkristalle  eingebettet, 
die den  harten , tragenden  B estandteil des 
Lagerm etalls bilden. D ie A bbildung  (Fig. 
10) zeigt die G efügeaufnahm e des G itte r
m etalls, eine Speziallegierung auf der 
Basis des Lg P b  Sn 9 Cd. A ugenfällig ist 
die kom verfeinernde W irkung von Son
derzusätzen wie beispielsw eise N ickel 
u nd  A rsen. A uch  h ier sind  in  die eu tek ti
sche G rundm asse A ntim on-Z inn-M isch- 
kristalle als harter, tragender B estandteil 
eingebettet.

D ie A bbildung (Fig. 11) zeigt die G efü-

Fig. 9. Gefügeaufnahme von W M  10.

Figur 10.

geaufnahm e eines hochzinnhaltigen W eiß
m etalls d er L egierung  W M  80. Sie sehen 
w ieder die w ürfelförm igen A ntim on-Z inn- 
K ristalle  und  daneben  nadelförm ige K up- 
fer-Z inn-K rista lle.

H ö h e r zinnhaltige Lagerm etall-L egie
rungen m it beispielsw eise 90 %  Z inn , 
7 %  A ntim on  u n d  3 %  K upfer weisen nur 
noch K upfer-Z inn-K rista lle  auf. B ei dieser 
L egierung  ist das A n tim on  noch in  Lösung, 
so daß  h ierbei d ie  harten , w ürfelförm igen 
A ntim on-Z inn-K rista lle  entfallen. D iese

Figur 11.

90 %  Z in n  en thaltende M etalle sind na
türlich  n ich t so verschleißfest wie W M  80, 
sie neigen  etwas zum  Schm ieren, besitzen 
du fü r ab er eine außerorden tlich  große 
D uktilitä t.

M it der vo rstehend  erw ähnten  Legie
rungszusätzen versuch te  m an  zunächst den 
V erform ungsw iderstand  d e r  Legierung zu 
steigern. D ab e i w urde  jedoch  eine so star
ke A bnahm e des V erform ungsverm ögens 
erzielt, d aß  n ach  E rschöpfung  aller Legie- 
rungs- u n d  herstellungstechnischen V er
besserungsm öglichkeiten  von  einer V er
w endung der L egierungen  auf Z inn- und 
B leibasis fü r h o h e  u n d  höchste  B eanspru
chungen, vorw iegend bei hohen  W echsel
lasten  in  K olbentriebw erken , A bstandge
nom m en w erden  m ußte. D aher löste vor 
etw a 40  Jah ren  die B leibronze m it ihren  
w esentlich höheren  W arm härtew erten  im 
G ebiet d e r  technisch vorkom m enden T em 
p era tu ren  das W eißm etall-V erbundlager 
bei h ö h er be lasteten  O tto - und D iesel
m o to ren  ab.

E in  L agerw erksto ff w ar gefunden, der 
durch  seinen G efügeaufbau  —  im  K upfer 
in  fe inster T rop fen fo rm  ausgeschiedenes 
B lei —  be i gu tem  E in lau f und  guten N o t
laufeigenschaften  dynam isch w esentlich

hö h er belastbar w ar als die b isher v er
w andten  W eißm etall-Legierungen.

D ie A bbildung (Fig. 12) zeigt das B lei
bronzegefüge eines geschleuderten  Stahl- 
B lei'bronze-V erbundlagers, in dem  sie die 
feine V erteilung des Bleies in der K upfer
grundm asse erkennen können.

W ie schon erw ähnt, ist besseres G leit
v erhalten  eines W erkstoffes gekennzeich
n e t du rch  besseren E in lauf, N o tlau f und  
L au f im  N orm albetrieb . D iesen  A nfo rde
rungen  entsprechen w eiche, w enig feste 
G leitn ietalle  am  besten . D er V orte il der 
verbesserten  G leiteigenschaften w ird  also 
d u rch  M inderung  der F estigkeit und  dam it 
der B elastbarkeit erkauft. Bei den  B lei
b ronzen  finden w ir en tsp rechend  eine 
V erbesserung  des G leitverhaltens bei 
E rn iedrigung  der B elastbarkeit durch  den 
Z usa tz  von Blei. D ieser Festigkeitsverlust 
m uß  bei höheren  B elastungen durch  be
sondere M aßnahm en, ich denke hierbei 
insbesondere an den V erbundguß , w ieder 
ausgeglichen w erden. M it zunehm ender 
F estigkeit und  H ärte  des Lagerm etalles 
steigt die B elastbarkeit. D ie H ä rte  darf 
dabei jedoch nicht W erte erreichen  oder 
übersteigen, bei denen E in lauf- und  N o t
laufeigenschaften unzulänglich w erden, ln  
d er A bbildung (Fig. 13) sind die W arm 
härteku rven  verschiedener G leitm etalle 
aufgetragen. Sie sehen, daß  die früher das 
F e ld  beherrschenden W eißm etalle sowohl 
auf Z inn - als auf B lei-Basis einem  starken  
A bfall der H ärte  m it steigender T em p era
tu r  unterliegen, der sich bereits bei 50 °C  
deutlich ausprägt u n d  bei B etriebstem pe
ra tu ren  von ca. 100 °C  gegenüber den bei 
20  °C  vorhandenen W erten  schon etw a 
60 %  beträgt. Diese W arm härteku rven  zei
gen eindeutig , daß  K upfer-B lei-L egierun- 
gen  infolge der hohen  W arm härte  des 
K upfers einen sehr geringen H ärteab fall 
m it steigender T em p era tu r im  G ebiet der 
technisch  vorhandenen  T em peratu ren  er
leiden. Sie sehen darüber h inaus die H ä rte 
steigerung, die wenige G ehalte  an  Z inn  
in  der B leibronze hervorrufen . N eben  Z inn  
verbessert auch N ickel in geringen P rozen
ten  die Festigkeitseigenschaften d e r B lei
bronze.

Ich  m öchte jetzt auf die H erstellungs
verfahren  der V erbundlager eingehen. Bei 
n iedrigen  B elastungen genügt eine rein

0.5 mm 
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m echanische V erk lam m erung  von Stütz
schale und  L agerausguß, beispielsweise 
durch  V erk lam m erungsnuten  in  Schwal
benschw anzform  .

Bei höherer m echanischer oder therm i
scher B eanspruchung oder H inzutreten  
von dynam ischen B elastungen reich t die 
m echanische V erk lam m erung n ich t m ehr 
aus und an  ih re  Stelle tr itt  der D iffusions
verbund von G leitm etall zum  Stützkörper. 
Bei n iedrig  schm elzenden L agerm etallen  
auf Blei- oder Z innbasis übernehm en 
dabei Z innlo te  die B ildung der D iffusions
zone. D ie B ildung dieser Z one ist zeit- 
und  T em peraturabhängig  und  rich tet sich 
n ach  dem  W erkstoff des S tützkörpers und 
des A usgangsm aterials. E inw andfreie B in
dung setzt die vollkom m ene Säuberung 
der S tützkörper von O xydresten und  das 
V erh indern  einer s tärkeren  O xydation der 
Z inn lo tsch ich t vor dem  A ufgießen des 
Lagerm etalles voraus. D ie Säuberung der 
S tü tzkörper erfolgt zw eckm äßig durch 
A bstrah len  der V erbundflächen  m it S tahl
kies k leinen K ornes. D as E inbringen  der 
V erbundw erkstoffe erfolgt im  A nguß ver
fah ren  als S tandguß u n te r V erw endung 
von  eingelegten B lechkernen oder durch 
E inschleudern  der W eißm etalle  in  die bei- 
spielsweize durch  T auchverzinnung vor
b ereite ten  Stützkörper. A uf diese V erfah
ren  näher einzugehen erübrig t sich, da 
sie technisches A llgem eingut gew orden 
sind.

M eine H errren , ich sagte im  V orher
gehenden, daß die W eiterentw icklung des 
M otorenbaues m it steigenden L agerbelas
tungen und  Z apfengeschw indigkeiten zur 
E ntw icklung des B leibronze-Stahl-V er- 
bundlagers führte, bestehend  aus einer 
S tahlstützschale und  einem  K upfer-B lei
ausguß. Bei diesen B leibronze-V erbund
lagern  ist eine Stützschale oder Büchse 
aus n ich t härtbarem  F lußstah l m it einer 
L aufschicht aus e iner hoch  bleihaltigen 
K upfer-B leilegierung durch  V erbundguß 
bei G ew ährleistung von D iffusionsbin
dung ausgekleidet. D ieser V erbundguß
k ö rp er vereinigt in  sich die guten G leit
eigenschaften der B leibronze m it den 
M erkm alen  des S tah l-G rundkörpers, bei

spielsweise seiner hohen  F estigkeit und 
Steifigkeit.

D ie A bbildung  (Fig. 14) zeigt die B iege
probe e iner S tahl-B leibronze-V erbund- 
schale, aus der die innige V erb indung zwi
schen B leibronze und  Stahl e rk en n b ar ist.

A ls S tützw erkstoff fü r den V erbundguß  
dienen im  allgem einen w eiche S tähle m it 
n iedrigem  K ohlenstoffgehalt und  g a ran 
tiertem  R einheitsgrad , w ie beispielsw eise 
C 10 oder C 15. D ie  A usw ahl der Stähle 
is t aber in  vielen F ällen  verfah rensabhän
gig-

W erkstücke, die schroff abgekühlt w er
den, bed ingen  kohlenstoffarm e Stähle, da  
K ohlenstoffgehalte über 0 ,15 % bei 
schroffer A bkühlung  zu H ärtespannungen  
führen, die eine spangebende W eiterver
arbeitung  erschw eren. D er V erbundguß  
m it K upferlegierungen ist w esentlich 
schw ieriger als d er schon eingangs e r
w ähnte V erbundguß  von W eißm etall auf 
Stahl- oder R otgußlegierungen. D ie  T e il
vorgänge des V erbundgusses sind fo lgen
de:

D ie S tützschale m uß auf die zu r D iffu
sionsbildung m it der B ronze notw endige 
T em p era tu r vorgew ärm t w erden, w obei 
besondere M aßnahm en zu r V erh inderung  
einer O xydbildung getroffen w erden m üs
sen. D ie  V orw ärm tem peratu r d er S tah l
körper liegt bei etw a 1000 °C  bis 1100 °C . 
D ie  B leibronze w ird erschm olzen und  nach  
verschiedenen V erfahren  an die S tütz
schale angegossen. A n der B erüh rungs
fläche zw ischen S tützschale und  B le ib ron 
ze w ird  das E isen  von  dem  geschm olzenen 
K upfer aufgelöst, w obei sich e ine dünne 
Schicht einer geschm olzenen, eisenreichen  
Legierung aus E isen u n d  K upfer bildet, 
die einen festen V erbund der Stützschale 
m it der B ronzelegierung bew irkt. D ie  E r 
starrung  w ird  in  der R egel durch K ühlung  
von außen  —  beispielsweise durch  A b 
schrecken des S tahlstü tzkörpers m it 
W asser •—  vorgenom m en, um  eine feine, 
gleichm äßige B leiverteilung in  der K u p 
fergrundm asse zu erzielen.

D ie überw iegende T eil aller starkw an- 
digen V erbundlager w ird  heute im  Schleu
derverfahren  m it flüssigem  oder festem  
E insatz  hergestellt. D ünnw andige V e r
bundschalen  dagegen aus kon tinu ierlich  
m it B leibronze begossenen S tahlbändern . 
E s w ürde  zu w eit führen , alle V erfah ren  
zu  erw ähnen, nach  denen V erbund-B lei

Figur 14.

bronze-L ager hergestellt w erden. Die n e u 
este E ntw icklung geht dahin , in  die v o r 
gedrehten S tah lkörper B leibronze in G r a 
nu latform  einzublasen und die A ufheizung  
der B üchsen du rch  E insatz  in d u k tiv e r 
E rw ärm ung  un ter V erw endung von M it
telfrequenzum form ern  bei F requenzen  v o n  
1000 bis 2000  H z  vorzunehm en. D ie se  
B eheizungsart b ie te t den  V orteil, daß d a s  
A ufschm elzen des B leib ronzegranu lates 
sehr schnell erfolgt, w odurch  unerw ünsch
te  B leiausseigerungen w ährend  der A u f 
heizperiode verm ieden  werden.
Z u  erw ähnen  ist, d aß  au f n eu a rtig en  
Schleuderm aschinen bereits L ag ersch a len  
bis zu  einem  A ußendurchm esser von 6 5 0  
m m  0 und  einem  gesam ten E insatzgew ich t 
von  250  kg hergestellt w erden.

D ie früher beim  V erb u n d sch leu d ern  
aufgetretenen Schw ierigkeiten können a ls  
überw unden  gelten. Insbesondere w ird  
eine einw andfreie B indung zwischen S ta h l 
und  B leibronze h eu te  m it absoluter S icher
h e it erreicht. D urch  V erw endung v o n  
B le ib ronze-G ranu la t bei festem  Einsatz;, 
in  dem  das B lei in  bereits dispers fe in e r  
V erteilung im  K upfer en thalten  ist, w ird  
die früher oft beobach te te  E n tm ischung  
durch  F liehkraftsS teigerung verhindert.

In  A nlehnung an  die H erstellungsm e
thode fü r m it W eißm etall p la ttie rten  S tah l
bänder w urde in  A m erik a  bere its im  J a h re  
1934 ein ähnliches V erfah ren  zu r H ers te l
lung von  dünnw andigen, m it B le ib ronze  
p la ttie rten  S tah lbändern  entw ickelt. In  d e r  
A bbüdung  (Fig. 15) sehen  Sie das S chem a 
einer solchen B andgieß-A nlage zur H e r 
stellung von dünnw andigen  S tah l-B le i- 
b ronze-V erbundlagern . In  dieser k o n ti
nu ierlich  arbeitenden  A nlage läuft e in  
B and aus w eichem  K ohlenstoff-S tahl e n t 
sprechend C  10 in  D icken  von 1 - 2  m m  
und B reiten  b is zu 250  m m  m it g leichblei
bender G eschw indigkeit in die G lüh- u n d  
G ießstraße  ein. D as B and w ird  an  b e id e n  
R än d ern  hochgebördelt, um  ein A bfließen  
der B ronze beim  B egießen zu  v e rh in d ern  
und um  eine F ü h ru n g  des zu  beg ießenden  
B andes zu erm öglichen.

D as B an d  w ird  einem  B lankg lühprozess 
unterw orfen, au f 1100 °C  erh itz t und m i t  
B leibronze begossen. D ie E rh itzung  d e s  
B andes und  des M etalles erfo lgt in d u k tiv . 
N ach  B egießen des B andes w ird dasse lb e  
von der U nterseite  h e r  abgeschreckt. D a s  
B and w andert d ann  zu den B earbeitungs
m aschinen, d ie das B an d  fräsen, n achw al
zen, schleifen u n d  auf die no tw end ige  
Streifengröße ausstanzen, aus der d ie  
L agerschale oder B üchse  geform t wird.

N achdem  ich Ihnen  kurz einige m e ta l
lurgische H erstellungsverfahren zur F e r 
tigung von G leitlagern  geschildert h a b e , 
will ich auf die gebräuchlichsten  L ag e r
ausführungen eingehen, hierbei in sbeson 
dere auf die D reistofflager, die einm al a ls  
a ltherköm m liche D reistofflager m it e in g e
schleudertem  oder gegossenem  W eißm e
tall, zum  anderen als B le ib ronze-V erbund
lager m it galvanisch aufgetragenen L a u f
schichten das G eb iet des M o to ren b au es
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seit Jah ren  beherrschen. D ie A bbildung 
(Fig. 16) zeigt die Schem askizze eines 
Dreistofflagers m it eingegossenem  oder 
eingeschleudertem  W eißm etall. D ie  ersten 
D reistofflager kam en im  Jah re  1936 zum  
Einsatz. H ier ist die B leibronze des V e r
bundlagers m it einer W eißm etall-G leit- 
schicht p lattiert. Als W eißm etalle kom m en 
sowohl solche auf Blei- als auch auf Z in n 
basis in F rage. Beim  E insatz d ieser L ager 
tra ten  vereinzelt Schw ierigkeiten auf, die 
beispielsweise nach längerer L aufzeit bei

S tah l

erhöhten  Ö ltem peraturen zur B ildung 
einer spröden K upfer-Z inn-L egierung in 
der B indezone führten, die infolge ih rer 
Sprödigkeit zu r A blösung des W eißm e
talles führten. D urch  legierungstechnische 
M aßnahm en ist es dem  Braunschw eiger 
H üttenw erk  vor einigen Jah ren  gelungen, 
eine B leibronze-Legierung zu entw ickeln, 
w elche die B ildung dieser sp röden  K upfer- 
Z inn-L egierung verh indert u n d  auch die
sem L agertyp eine w esentlich vergrößerte  
Sicherheit in  der P rax is gibt. D iese L egie
rung ist seit etwa 2 Jah ren  bei geschleu
derten  D reistofflagem  im  E insatz. M it 
diesen L agern  sehen w ir eine M öglichkeit, 
in  naher Z ukunft beispielsw eise K reuz
kopflager fü r  G roßm otoren  auszurüsten. 
Die W eißm etall-Schichtstärke derartiger 
L ager liegt norm alerw eise beispielsw eise 
bei M itteln io toren  bei 0,5 - 0,8 m m . Sie 
steigt aus fertigungstechnischen G ründen  
bei G roßlagern  ü b er 500 m m  0 auf 1 - 1 ,5  
mm. In  eingehenden U ntersuchungen, die 
sich n ich t m ehr auf die D auerschlagsfestig
keit eines Lagerm etalles allein, sondern

auf das G esam tverhalten  des V erbundla
gers bezogen, w urde festgestellt, daß bei 
L agern  m it W eißm eta ll-L auf schichten die 
E rm üdungsfestigkeit m it abnehm ender 
D icke d e r W eißm etallsch ich t w esentlich 
ansteigt (Fig. 17).

ln  d ieser A bbildung  ist die L ebensdauer 
von G leitlagern  in  A bhängigkeit von der 
D icke des 'W eißm etallschicht w ieder gege
ben. D en  U ntersuchungen  nach  beginnt 
ein ste iler A nstieg  der K urve bei einer 
Schichtstärke des W eißm etalles un terhalb  
0 ,2  m m . E s ist ein leuchtend , daß der B ear
beitung gleichm äßiger Schichtstärken die
ser G rößenordnung  große Schwierigkeiten 
entgegenstehen. A ndererseits zwang die 
E ntw icklung im  M otorenbau  zu  im m er 
höheren  L eistungen und längerer Lebens
dauer die L agerhersteller zu r Entw icklung 
von L agern , die sich du rch  hohe B elastbar
keit, geringste W ärm entw icklung bei h o 
her G leitgeschw indigkeit, geringem V er
schleiß an  W elle und  L agerschale und  
hoher K orrosionbeständ igkeit auszeichne
ten.

D ie A bbildung  (Fig. 18) zeigt Ihnen  den 
A ufbau  eines D reistofflagers m it galva
nisch aufgetragener Laufschicht. H ier 
w ird das S tahl-B leibronze-V erbundlager 
zunächst m echanisch  fertig  bearbeitet und  
zuletzt eine W eißm etallschicht m it einer 
D icke von 0 ,02  - 0 ,03 m m  bei K leinm oto- 
ren lagem , in  S tärke von 0 ,04  - 0 ,06 m m  
bei M itte lm otoren lagern  m aßgalvanisch 
aufgebracht.

D a m an m aßgalvanisch n ich t die zuvor 
erw ähn ten  Lagerw eißm etalle  auftragen 
kann, w aren bei E in führung  dieses H e r
stellungsverfahrens neue W erkstoffunter
suchungen erforderlich. D reistofflager m it 
galvanisch aufgetragener W eißm etall
schicht besitzen eine hohe D auersch lag
festigkeit. Sie w erden bevorzugt d o rt e in
gesetzt, wo m it großen L agerbelastungen  
u n d  gleichzeitig m it hohen  G leitgeschw in
digkeiten  zu rechnen ist. D ie  Festigkeit 
w ird  durch  die S tützschale und die B lei
bronze-Z w ischenschicht erreicht. B ei den 
ex trem  dünnen galvanischen Schichten 
spielen die Festigkeitseigenschaften  n icht 
m eh r die Rolle. H ier kom m t es im  w esent
lichen  auf die G leiteigenschaften u n d  die 
korrosiven  E igenschaften d ieser Schicht

StnKlj1üliid>olc t ... über 10mm 

Bleilironie 0 .3 ... l.S mm 

Nickeldamm Po». Nr. JjgJJ 0.001... 0.0015m 

Tarnciie Louhchidil 0 .02... 0.025 mm

Figur 18.

an. M an  verw endet d ah e r fü r die L auf
schicht M etalle auf B leibasis. R eines Blei 
neigt zu r K orrosion, sofern gealterte  oder 
fettsäurehaltige  Öle verw endet w erden. 
D urch  Z usätze von Z inn  oder Ind ium  w ird 
die K orrosion stark  herabgesetzt. G alva
nische Laufschichten en thalten  dem zufol
ge etw a 10 % Z inn  oder 6 %  Indium . 
Solche Legierungen sind, sofern sich ihre 
Zusam m ensetzung w ährend  des B etriebes 
n ich t ändert, korrosionbeständig .

D ie A bbildung (Fig. 19) zeigt den V er
schleiß von galvanisch aufgetragenen 
L aufsch ich ten  verschiedener B leibasis- 
L egierungen, w obei der relative G ew ichts
verlust als bestim m ende G röße  angesehen 
w urde.

V erschleiß versuche m it verschiedenen, 
galvanisch aufgetragenen Laufschichten , 
führten  zu folgendem  Ergebnis. Reines 
B lei zeigte einen sehr großen  V erschleiß.

Figur 17.



D urch Zugabe von 5 % Indium wurde der 
Verschleiß sehr stark vermindert. Blei 
mit 10 % Z inn ergab nur noch einen halb 
so großen Verscheiß wie Blei-Indium. Ein 
Zusatz von 1 % Kupfer brachte noch 
keine Verbesserung. W urden jedoch 3 % 
Kupfer zugesetzt, so ergab dies eine wei
tere Verschleißminderung.

Die Abbildung (Fig. 20) gibt die relative 
Lebensdauer verschiedener Laufschichten 
bei Versuchen mit einer Underwood-M a- 
schine wieder. Auch hier, wo praktisch 
die Dauerschlagfestigkeit vergleichend er
m ittelt wurde, ergibt sich ein Vorteil der 
10 % Z inn und 3 % Kupfer enthaltenden 
Bleilegierung.

I

- 2,™ (10" .}

Figur 19.

A uf eine Erscheinung bei galvanisch 
hergestellten Laufschichten muß hinge
wiesen werden und zwar auf die Diffusion 
der Legierungskomponenten. Blei-In- 
dium-Schichten werden folgendermaßen 
hergestellt. Zunächst wird auf die Blei
bronze Blei galvanisch niedergeschlagen 
und anschließend Indium aufgebracht. 
D urch W ärmebehandlung bei ca. 150 °C 
diffundiert das Indium in das Blei hinein 
und m acht dieses dadurch korrosionsfest. 
W enn während des Betriebes im Lager 
ähnlich hohe Tem peraturen vorherrschen, 
schreitet die Diffusion des Indiums fort 
und zwar in das Kupfer hinein.

In der Abbildung (Fig. 21) erkennen Sie 
die Indium-Diffusion in das Kupfer —  es 
hat sich deutlich sichtbar um die Bleiaus
scheidungen ein Kupfer-Indium-Saum ge
legt. —  D ie Blei-Indium-Schicht verarmt 
bei dieser Diffusion an Indium  und wird 
korrosionsfreudiger. Eine Versprödung 
der Kupfer-Indium-Diffusionsschicht 
konnte bisher nicht festgestellt werden. 
Das gleiche kann mit einer Bleizinn- oder 
Bleizinn-Kupfer-Laufschicht geschehen. 
Auch hier diffundiert bei höheren Tempe
raturen das Zinn in das Kupfer der Blei
bronze hinein und bildet ein Kupfer-Zinn- 
M ischkristall, wie es die Abbildung (Fig. 
22) zeigt.

Im Gegensatz zu der Kupfer-Indium- 
V erbindung ist die Kupfer-Zinn-Verbin- 
dung außerordentlich spröde und führt 
durch ihre Versprödung zu Ablösungen

galv. Laufschicht 
( 25nm  dick)

9 7 *A> Sn - 3 %  Cu

9 0 % P b -1 O % Sn

89%Pb-10*fc Sr,- r/oCu

8 7 % P b -1 0 % S n - 3 % Cu

( D reistoff lager)

R elative Lebensdauer

Figur 20.

Figur 21.

der galvanischen Laufschicht von der Blei
bronze.

Die Abbildung (Fig. 23) zeigt im An
schnitt die Bindungszone eines Bleibronze- 
Verbundlagers mit Bleizinn-Kupfer-Gal- 
vanik-Laufschicht nach einer Laufzeit von 
ca. 2.000 Stunden. Deutlich erkennbar ist 
ein schwarzer, spröder Zwischenraum, der 
sich gebildet hat und der, wie erwähnt, zur 
Ablösung der Laufschicht führen kann. 
Um dieses Herausdiffundieren des Zinns 
aus der Laufschicht zu verhindern, wird 
zwischen Laufschicht und Bleibronze eine 
Nickelschicht, der sogenannte Nickel
damm, galvanisch niedergeschlagen.

Die Abbildung (Fig. 24) zeigt den An
schnitt der galvanischen Laufschicht mit 
Nickelsperrschicht nach ca. 2000 Stunden 
Laufzeit.

Figur 22.

In. der Abbildung (Fig. 25) sehen Sie das 
Mikrogefüge einer 150 Stunden bei 
160 °C geglühten Probe eines Bleibronze- 
Verbundlagers mit Nickelsperrschicht und 
galvanisch aufgetragener Bleizinn-Schicht. 
Das Zinn der galvanischen Gleitschicht ist 
zum Teil in den Nickeldamm hineindiffun
diert und hat eine zweite, im Mikrobild 
dunkel gefärbte, sichtbare Phase gebildet. 
Auch hierdurch tritt eine gewisse Verar
mung der Laufschicht an Zinn ein, die 
aber so gering ist, daß die Korrosionsfes
tigkeit der Laufschicht nicht geschwächt 
wird.

Bei Dreistofflagern dieser Bauart wird 
eine Nickel-Zwischenschicht von 1 - 2  /< 
Dicke im allgemeinen als ausreichend an-

Figur 23.

gesehen. Die ternäre Lauf Schicht, auf dem 
Nickeldamm aufgebracht, besteht aus ca.
87,5 %Blei, 10 % Zinn und 2,5 % Kup
fer in einer Dicke von 0,02 - 0,06 mm ent
sprechend der Abmessung der Lager. Sie 
ist im Hinblick auf Verschleiß und Korro-

Figur 24.

sion sehr günstig, man darf jedoch nicht 
vergessen, daß diese Schicht, die eine Lauf
schicht darstellt, sehr dünn ist und gute 
Ölfilterung sowie sehr gute, glatte Wellen
oberflächen voraussetzt. Sind diese Vor
aussetzungen nicht erfüllt, ist es besser, 
Gleitlager mit dickeren Weißmetallaus
güssen, aber damit auch entsprechend ge
ringerer Dauerschlagfestigkeit zu verwen
den.

v .  ; «a -
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BULKCARRSER „DUNVEGAN HEAD”
Gebouwd voor „The South Georgia C o.” — L eith  (Schotland), 
door N .V . Scheepswerf „D e H oo p ” —  Lobith .

Figuur 1.

De hoofdafm etingen en andere gegevens 
van dit schip, dat op 11 april 1968 aan 
de rederij werd overgedragen, zijn als 
volgt:
Lengte over alles 3 62 '2  %(■,", lengte tussen 
loodlijnen 340/9 ‘/i<i"> breedte 5 L 1 0 Yiq ", 
holte to t hoofddek 28 ' 11 geladen zo- 
merdiepgang 22 /4 % ", deadw eight 6910 
long tons, gross register 4369 tons, net re 
gister 2201 tons, laadruirainhoud stortla- 
ding 284.231 cub. ft., laadruim inhoud stuk
goed 282.801 cub. ft., verm ogen hoofd
machine 3450 epk, aantal om w ./m in . 
hoofdm achine 240, proeftochtsnelheid in 
ballast met een m achineverm ogen van 
3450 epk 14,07 knoop, proeftochtsnelheid 
beladen m et een m achineverm ogen van 
3450 epk 13,27 knoop, inhoud ballast- 
tanks 2364 long tons, inhoud brandstof
tanks 393 long tons, inhoud zoetw ater- 
tanks 81 long tons, inhoud sm eerolietanks 
13 long tons.
H et schip is gebouwd volgens de voor
schriften van L loyd’s R egister of Ship- 
ping ►£< 100 A .l  Ice 3 L .M .C ., de in ter
nationale veiligheidsconventie, de M .O .T . 
voorschriften en de internationale uitwa- 
teringsvoorschriften.
V erder voldoet het schip aan de Britse 
„C oal Trim m ing Rules Class 1 and 2” 
als „self” en „easy trim m er” en is uitge
rust m et topwingtanks, dw arstanks tussen 
en aan de einden van de luikhoofden en 
beneden hoppertanks.
Graanladingen kunnen gevaren w orden 
zonder het installeren van  graanschotten. 
Hoewel het schip niet speciaal voor het 
transport van containers ontw orpen is, is 
de plaatsing van de dw arsschotten vast
gesteld, rekening houdend m et he t even
tueel laden van containers.
H et schip is gebouwd als een geheel gelast 
schip m et m achinekam er en verblijven 
achter, een lange kam panje en een korte 
bak.

In  de zijden is een dwarsspantensysteem  
toegepast, terwijl de dubbele bodem  en 
het hoofddek volgens het langsspanten- 
systeem gebouwd zijn.
D e dubbele bodem  is versterkt voor het 
laden van  zware ladingen volgens L loyd’s 
voorschriften.
H et schip heeft twee laadruim en en elk 
laadruim  heeft twee laadhoofden m et luik- 
deksels m et hydraulisch bediende Ma.c- 
G regor uitvoering.
H et toegepaste systeem is de M acG regor 
„M ark  I I ” eindloze ketting uitvoering.

D e afm etingen der luiken zijn als volgt:
Luik Lengte Breedte

in voeten in voeten
1 33'5" 29'6%"
2 36'1,07" 32'9%"
3 36'1,07" 32'9%"
4 31/2,02" 32'9%"

D e ankerlie r en  de  v erh aa llie r w orden
beide hydraulisch aangedreven.
De stuurm achine is van fabrikaat John  
H astie  m et 2 onafhankelijk elektrisch 
gedreven pom psets m et autom atische 
overschakeling.
H et roer is van het sem ibalans stroom lijn 
spade type.
De verblijven zijn voorzien voor een be
m anning van 26 personen, te weten: kapi
tein, 3 officieren, m arconist, bootsm an, 
8 m atrozen, eerste m achinist, 2 m achinis
ten, 4 smeerders, 2 stew ards, 1 kok en 
2 jongens.
E r  is een loodsenkam er, een officiersmess 
en rooksalon, een onderofficiersm ess en 
rooksalon en een bem anningsm ess en 
rooksalon voorzien.
Alle verblijven hebben centrale verw ar
m ing en mechanische ventilatie.
In  het stuurhuis zijn in een lessenaar in
gebouwd, de hoofdm achine-controle-ap- 
paratuur, het gyrokom pas, de elektrische 
en autom atische stuurm achine-controle- 
apparatuur, de alarm inrichtingen van de

Fig. 2. Commandobrug met controls voor machines.
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D O U B LE  B O T T O M

ALGEMEEN P L A N  BULKCARRIER „DUNVEGAN HEAD”,
gebouwd voor „The South Georgia C o” - Leith (Schotland) 

door N.V. Scheepswerf „D e H oop” , Lobith
lengte over alles 362'2%  (i"
lengte tussen loodlijnen 340'9%  ö"
breedte 51'10 % a"
holte tot hoofddek 28' 11:1/ j "
geladen zomcrdiepgang 22 '4 % "
dwt 6910 long tons, gross register 4369 tons



Fig. 3. Mini-diagram voor ballasttanks en afsluiters op brug.

m achinekam er, de telefoon- en com - 
m ando-installaties, de schakelaars voor de 
vaarlichten, he t echolood en  de tyfoon. 
O ok zijn op de brug  h e t centrale b ran d 
alarmsysteem m et contro lebord , d e  loud- 
hailer, de radar en de roerstandaanw ij- 
zer opgesteld.
D e radio-installatie is v an  M arconi fa 
brikaat.
E en  separaat lens- en ballastpom pcontro- 
lebord is op de brug geïnstalleerd m et 
afstandsbediening van ballastaf sluiters en  
pom pen vanaf de brug.
D e hoofdvoortstuwing geschiedt door een 
M .A .N . G 8V  5 2 /7 4  m .A .L . m o to r van  
3450 epk bij 240 om w /m in .
Elektriciteit w ordt opgew ekt door 2  draai- 
stroom generatoren 160 kW -415 V -50 p e 
rioden van C rom pton P ark inson  fabri
kaat, elk aangedreven d o o r een D orm an 
6 QTCW M  dieselm achine van 242  epk 
bij 1000 om w /m in.
E en  noodgenerator van 36  kW -415 V - 
50 perioden is op het boo tsdek  op gesteld 
m et apart bord  voor noodverlichting en  
m ogelijkheid om  het lichtpaneel op h e t 
hoofdschakelbord te  voeden.

Machinekamer-doorsneden en plaatsing werktuigen.



Fig. 4. Bovenaanzichten en langsdoorsnede machinekamer.

Twee ballastpom pen van 250 T /u u r  bij 
20 m m anom etrische hoogte zijn voorzien. 
H et schip is voorzien te varen m et een 
.jUnmanned engineroom ” (zie fig. 2). H et 
controle-systeem voorziet de volgende 
controlemogelijkheden:

1. A utom atische stroomlevering.
2. A antal alarm en voor hoofd- en hulp- 

machines, die een eenvoudige con
trole van m achine en tanks mogelijk 
maken.

3. A utom atisch starten van luchtcom 
pressoren, lenspom p en stand-by pom 
pen voor de hoofdm achine.

4. A fstandscontrole van de ballastinrich- 
tingen.

De autom atische generatoruitrusting b e 
staat uit het op afstand starten  en  stoppen 
van de generatoren van de brug, zodat 
de dienstdoende dekofficier de m ogelijk
heid heeft onafhankelijk van de m achi
nekam er in  de haven de nodige ballast- 
operaties uit te voeren.
M et een generator steeds in dienst, zal 
de tweede generator autom atisch starten, 
als de eerste overbelast is of defect raakt. 
H et starten van de tweede generator w ordt

ingeleid, door voelers in  het koelwater 
sm eerolie- en uitlaatgasleidingsysteem  en 
door de kvA  m eter op h e t hoofdschakel
bord.
V oor het paralleldraaien  en  het synchro
niseren is een zelf-synchroniseerinstallatie 
ingebouwd.
V oor een goede belastingverdeling zijn de 
diesels van  speciale regulateurs voorzien. 
H et s tarten  van  de hulpdiesels w ordt uit
geschakeld op h e t m om ent dat de die
sels gestart zijn.
A lle circuits van  de hoofd- en hulpm a- 
chines zijn ingebouw d in de alarm  con- 
trole-installatie, te  weten: N iveau-alar- 
m en in  brandstof-, sm eerolie-, zoetw ater
en verstuiverkoeltanks.
D rukalarm en op brandstof-, smeerolie-, 
cilinderolie-, zoet- en  zeekoelw ater- en 
luchtdruksystem en.
T em peratuuralarm en  op smeerolie-, zoet- 
koelw ater- en uitlaatgassysteem . 
V iscositeitsalarm  voor het zware oliesys- 
teem.
N iveau-alarm en voor de m achinekam er- 
bilgen.
Als er een onjuiste toestand  ontstaat, be
gint een alarm  te w erken in  de m achine
kam er, de m achinistenverblijven en op de

brug.
Ingeval de druk van sm eerolie-, zoet- en 
zeekoelw ater of druklucht te laag  wordt, 
w ordt de stand-by pom p of com pressor 
autom atisch gestart.
V oor het autom atisch starten  van de lens
pom p zijn drie niveauschakelaars voor
zien, een voor starten en alarm  geven, een 
als herhaler en een voor he t stoppen.
V oor de afstandscontrole van  de ballast- 
w erking is in het stuurhuis een ballastles- 
senaar m et mim isch diagram  opgesteld 
(zie fig. 3), die de positie van  de tanks 
aangeeft m et aanwijslam pen voor volle 
en lege tanks en open en dichte kranen.
In  de tanks zijn niveauschakelaars aan
gebracht m et hun elektrische appara tuur 
in  w aterdichte kasten.
D e ballastkranen w orden elek tropneum a
tisch bediend via drukknoppen  op het 
m im isch diagram.
D e ballastpom pstarters w orden ook op af
stand  bediend vanaf het mim isch diagram , 
terwijl verder afstands-vacuiim m eters de 
w erking van de pom pen controleren.
M et deze ballastinrichting is het mogelijk 
alle 24 ballasttanks m et een totale inhoud 
van 2364  ton binnen 5 uur te  vullen of 
leeg te maken.



O V ER D R A C H T  SLEEPZUIGESR „H AM  308”

D e n ieuw ste  aanw inst van de H olland- 
sche  A an n em in g  M aatschappij N .V ., de 
s leepzu iger H .A .M . 308 , is 1 oktober 
1968  tijd en s een officiële p roeftocht door 
de b o uw w erf Smit K inderdijk  aan de 
H A M  overgedragen.
D e  H .A .M . 308  heeft een lengte van 
113 ,8 0  m , een breedte van  18,80 m, 
laad ru im in h o u d  4800 m 3 en de snelheid 
b e d ra a g t ru im  13 knoop.
M et de  tw ee zuigbuizen, die elk een d ia
m ete r hebben  van 1000 m m , kan  men 
to t  op  een  diepte van  30 m eter bagge
ren . E e n  dergelijke grote baggerdiepte is 
tegenw oord ig  m eer en m eer noodzake
lijk  o m  de belangrijke w erkzaam heden 
te r  verbe te ring  van  de toegangswegen to t 
de h av en s  te  kunnen uitvoeren. H e t eer
ste  w e rk  voor de H .A .M . 308  zal lig
gen bij W ilhelm shaven in  N oord-D uits- 
land , w a a r  een vaarw eg m oet w orden uit
g ed iep t vo o r zeer grote tankers.

In  de pom pkam er staan tw ee baggerpom - 
pen  van  he t I.H .C . H olland  standaard 
type. Z e  w orden aangedreven door de 
tw ee Sm it-Bolnes hoofdm otoren. D eze 
20 cilinder m otoren hebben  een dubbele 
taak: aan  de voorkant drijven ze elk een 
baggerpom p aan, aan  de achterkant elk  
een verstelbare en om keerbare  schroef. 
T ijdens h e t sleepzuigen k a n  het verm ogen 
op deze m anier zo  gunstig m ogelijk 
w orden verdeeld. Inclusief de drie hu lp- 
m otoren, die de generatoren aandrijven, 
én een noodaggregaat, beschikt de
H .A .M . 308  over een verm ogen van 
ruim  8000 paardekrachten! De inhoud 
van  het laadruim , w aarin  9600 ton  ge
borgen kan  worden, w ord t gelost door 
h e t openzetten  van de '16 kegelvormige 
bodem kleppen. De baggeroperaties w or
den geleid vanaf de brug, w aar de bag- 
gerbaas in  een naar achteren uitstekende 
erker zijn zitplaats heeft tem idden van  de

appara tuu r voor de bediening van  de zuig
buizen m eters enz. Spoed verstelling van 
de schroeven en toerenregeling v an  de 
m otoren kunnen  op de b rug  w orden  uit
gevoerd.
O nder he t stuurhuis heeft de kapite in  
zijn verblijf en  bev ind t zich ook de rad io 
hut. O p h e t voorschip  is de accom m oda
tie voor een bem anning  van  43 koppen. 
D e H .A .M . 308  heeft op h e t achterschip 
een grote k raan , om  hijsw erk aan b.v. 
sleepkoppen, zuigbuizen en pom pen  m et 
eigen m iddelen uit te  voeren.
D e H .A .M . 3 0 8 , de  zevende sleepzuiger, 
die I.H .C . H olland  in dertien  ja a r  tijd 
voor de H ollandsche A annem ing  M aat
schappij N .V . m aakte , is gebouw d onder 
toezicht van  B ureau  V eritas voor de klas
se >ï< 1 .3 /3 .D .1 .-1 .A & C .P . (H aute M er). 
D e nautische elektronische appara tuu r 
w erd verzorgd door R ad io -H o lland  N .V .

Een haven, die een uitrusting van 1.000.000 
pond voor lossen van aluminiumerts zal 
krijgen

A lum inium erts uit Jamaica en Guyana zal 
verscheept worden naar Blyth in N orthum 
berland ten behoeve van de aluminiumsmel- 
terij van Alcan, die voor £. 50.000.000 on
geveer 10 km gebouwd daar vandaan in 
Lynem outh zal worden.
H et in gebruik nemen van Blyth brengt voor 
A lcan een uitgaaf van £, 1.000.000 met zich 
mee aan  faciliteiten voor afmeren, lossen 
en opslag. De ladingen zullen ver
scheept worden door de Saguenay Shipping 
Ltd., een  maatschappij te Montreal, die aan 
A lcan Aluminium Ltd. behoort. H et toe-

gangskanaal naar Blyth zal uitgebaggerd 
worden om schepen tot 20.500 ton door
gang te verlenen. Aanvankelijk zullen er zes 
schepen m et aluminiumerts per jaar in de 
haven komen, hetgeen to t 12 of meer zal 
toenemen.

Een Griekse maatschappij koopt een 
derde Britse veerboot

De Epirotiki Steamship Company „George 
Potamianos” S.A. te Piraeus heeft van de 
Coast Lines Ltd. te Liverpool het 3813 
ton grote passagier- en vrachtmotorschip 
Irish Coast aangekocht, dat in 1952 ge
bouwd werd. D it zal zich voegen bij het 
vroegere Britse schip Munster, dat de

Griekse maatschappij onlangs kocht voor 
ombouw tot toeristenschip in de Middel
landse Zee.
In  juli van verleden jaar kocht de m aat
schappij nog een Britse passagier-veerboot, 
de Ulster Prince en besteedde ongeveer 
£. 175.000 om deze geschikt te maken voor 
de dienst tussen Griekse havens, Venetië 
en andere Middellandse Zeehavens. Onge
veer hetzelfde bedrag zal besteed worden 
voor de ombouw van de twee laatste aan
kopen. H et grootste deel van het geld zal 
besteed worden voor inwendige wijzigingen, 
omdat de scheepsrompen en de machine- 
installaties, vervaardigd door H arland and 
Wolff Ltd. te Belfast, in uitstekende condi
tie verkeren.



G EH EEL M ETALEN  DEMPERS VOOR SCHOK- EN 

TRSLLiNGSSSOLATlE AAN BOORD VAN SCHEPEN
Dipl.-ing. G Ö T Z  A L B E R

Stop-Choc Schwingungstechnik 
GmbH & Co. KG *

A Igemeen
De bevestiging van leidingen, in  het bijzonder van hete uitlaat- 
gassen-leidingen, veroorzaakt aan boord van schepen vaak m oei
lijkheden. D oor starre m ontage immers worden vibratie, schok
ken  en geluidstrillingen overgedragen op de metalen constructie 
van het schip. Tegelijkertijd vereist een starre m ontage com pen
satie van de warmteuitzetting, meestal door roestvrije expansie- 
stukken. E en  flexibele bevestiging waarbij gebruik gem aakt w ordt 
van organische stoffen als rubber of kunststoffen, kan  in de regel 
door de geringe bestendigheid van deze m aterialen tegen w arm te 
en veroudering niet toegepast worden.
Problem en als deze doen zich niet voor bij gebruik van geheel —
m etalen dempers. Bestendigheid tegen corrosie, tem peratuur, ver
oudering en  olie m aakt deze dempers bijzonder geschikt voor Dg. 2. Principe van een wanddoorvoering.
het gebruik op alle gebieden van de scheepsbouw w aar flexi
bele ophanging verlangd wordt. De geheel m etalen dem pers 
bestaan  in hoofdzaak u it een flexibel kussen van  geweven 
roestvrij C r-N i-staaldraad 1 8 /8  (fig. 1). Deze verende elementen 
w erden oorspronkelijk ontwikkeld om  te voldoen aan de  ex
trem e eisen, die de lucht- en  ruim tevaart stelt. D oor hun bij
zondere m ateriaal-, isolatie- en  dempingseigenschappen worden 
ze thans echter overal toegepast waar schokdemping, actieve of 
passieve trillingsisolatie en geluidsabsorptie gewenst wordt.

Fig. 1. „Gebreid” metalen kussen in verschillende vormen.

Samenstelling en eigenschappen
D e fabricage geschiedt volgens een gepatenteerd procédé. De 
draad, in  diam eter verschillend van enige honderdsten to t enige 
tientallen millimeters, w ordt op speciale machines „gebreid” , ge
golfd, opgerold en to t kussen van de gewenste vorm geperst.
D e door wrijving van de ontelbare draadwindingen bereikte dem 
ping bedraagt 15 to t 20 % . D eze buitengewoon hoge dempings- 
g raad  resulteert in een bijzonder lage resonantie-versterking van
3,5 to t 2,5. De wrijvingswarmte w ordt enerzijds door het zoge
naam de pom peffect bij trillingen en anderzijds door he t goede ge- 
leidingsverm ogen van het m etaal afgevoerd, De veerkarakteristiek 
is sterk progressief —  zij verloopt aanvankelijk als een parabool, 
daarna echter asym ptotisch (grenswaarde van de veerweg), he t
geen overeenkom t met een flexibele aanslag, zodat n iet ook nog 
een aanslagbuffer gebruikt behoeft te  worden. W egens het p ara 
boolvorm ige verloop van de karakteristiek bezitten de elem enten 
een groot bereik  m et constante eigenfrequentie. V erandering  van 
het m ateriaal of beschadiging van het kussen door süjtagebreuk 
van de op buiging belaste draadwindingen, is praktisch uitgeslo
ten daar de draaddoorsneden en de toegestane vervorm ingen zo 
gekozen w orden dat m en ver onder de elasticiteitsgrens blijft en 
dus oneindig vele veranderingen in belasting zonder gevaar voor 
beschadiging kan  toevoeren. Bij een dynamische invering van

* Stop-Choc is een dochtermaatschappij van Vibrachoc S.A., Parijs, welk 
huis in Nederland vertegenwoordigd wordt door Handelmaatschappij 
Avio-Diepen N.V.
Dit artikel verscheen voor het eerst in het tentoonstellingsnummer van 
HANSA, april 1968.

±  10 %  van de vrije hoogte en een statische oppervlaktedruk van 
^ 5 0  kg /cm 2 kan  een oneindig aantal belastingsschommelingen 
w orden verwerkt.

T  oepassing
V oor de ophanging van leidingen aan boord  van schepen wer
den speciale van deze gebreide m etalen kussens voorziene dem 
pers ontwikkeld. In  stervorm ige of paargewijze opstelling dra
gen deze dempers hoge belastingen. Een bevestiging door m id
del van kogelscharnieren alsmede de telescoopuitvoering m aken 
het mogelijk de over de lengte van de leiding ontstane w arm te- 
uitzettingen te com penseren. De eigen frequentie van deze 
dempers bedraagt 1 to t 1,5 Hz., zodat reeds bij een  stoor- 
frequentie van 5 H z een effectieve isolatie van m eer dan 90 % 
wordt bereikt.
O m  de totale last van verticaal lopende leidingen te ondersteunen, 
w ordt bijvoorbeeld de in figuur 6 getoonde dem per gebruikt. 
Deze dem per is geschikt voor belastingen to t 1800 kg en kan 
zowel op druk als op trek  w orden belast. V oor w anddoorvoerin-

GANZM ETALLDAM PFER

Fig. 3. Principe van een flexibele afvering van motoren en uitlaatgassen
leidingen aan boord van schepen.
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Fig. 4. Telescopisch werkende demper ter bevestiging van hete leidingen.

gen (fig. 2) bestaa t een  ringvorm ige opstelling van  kussensegm en- 
ten. D eze w orden  d an  door m iddel van  een flens in  een  conische 
bus geperst om  daardoor een zijdelings flexibele ophanging m o
gelijk te  m aken . D e lengteas van  de leiding blijft daarbij vrij.
D e do 'orsnede-tekening (fig. 3) toon t he t ophangingsprincipe m et 
geheel m etalen  dem pers bij verschillende uitlaatgassenleidingen. 
F iguur 4  geeft een lengtedoorsnede van een telescopische dem per 
en  toon t w erking en bevestigingsm ögelijkheid door m iddel van 
een kogelgew richt. D e dem per k an  op die m anier de lineaire u it
zetting  van  de leidingen opnem en.
B uizen v an  slechts 5 to t 80 m m  doorsnede kunnen  m et een
voudige stalen  bevestigingsbeugels, die belegd zijn m et hetzelfde 
flexibele m ateriaa l als van  de kussens, trillingvrij opgehangen 
w orden.
V oor de schok- en  trillingvrije p laatsing van m achines, gene
ra to ren , com pressoren  en gevoelige (b.v. elektrische) apparaten , 
b estaa t een  grote verscheidenheid  aan geheel m etalen  standaard  
dem pers.
D e m eeste m achines aan  boord  van schepen functioneren  binnen 
h e t bere ik  van  1000 to t 3000  om w ./m in ., w at overeenkom t 
m et de relatief lage frequentie van  16-50 H z en de harm onischen  
daarvan . D e verticale ei genfrequentie van een trillingsisolator 
m oet derhalve ^  12 H z zijn om  een isolatie te  kun n en  bew erk
stelligen. Tegelijkertijd  d ien t ech ter de zijdelingse stijfheid vol
doende te blijven om  de dynam ische krachten  van ro l- en slin
gerbew egingen van  he t schip te  kunnen opnem en. D it w ord t 
b ere ik t m e t dem pers die zijn sam engesteld zoals afgebeeld in. 
figuur 6. D eze dem pers kunnen  w orden voorzien van  m ax. 6 
lagen kussens, zodat de oorspronkelijke eigenfrequentie in  de 
verhouding  1:6 verm inderd  w ordt. D e zijdelingse stijfheid ver
andert hierbij p rak tisch  niet, m aar handhaaft zich op ca. 80  % 
van  de verticale stijfheid.
Som m ige dem pers hebben  een u iterm ate  lage eigenfrequentie in 
verticale richting. Bij n aar verhouding  hoge appara ten  m et een 
gering g rondopperv lak  m oet dan  óf zijdelings óf aan  de ach ter
k an t een  eveneens als geheel m etalen  dem per uitgevoerde sta
b ilisator w orden  aangebracht.
O ok  voor andere aan  b o o rd  van  schepen vaak voorkom ende

Fig. 5. Bevestigingsbeugel uit Fig. 6. Doorsnede van een dem-
edelstaal, gevoerd met metalen per met 16 H z eigenfrequentie, be-

kussen. lasting van 45-1800 kg; verhou
ding van verticale tot horizontale 
stijfheid l : 0,8, hetgeen een in 
gelijke mate verkleinde horizon

tale eigenfrequentie betekent.

Fig. 7. Een demper met 3Hz eigenfrequentie. Heeft al bij een storings- 
frequentie van 8-13 H z een isolatiegraad van 80-90 %. Vooral geschikt 
voor afvering van elektronische apparatuur. Bij hoge apparaten met klein  

grondoppervlak is echter een stabilisator benodigd.

dem pingsproblem en, zoals de opstelling van een gyrokom pas of 
de bescherm ing van  appara ten  tegen hoge versnellingen, z ijn  de 
geheel m eta len  dem pers bij uitstek  geschikt. Indien, d o o r ge
b rek  aan  ru im te  of u it constructie-overw egingen, geen s ta n 
daarddem pers gebru ik t kunnen  w orden, kan  dankzij de g ro te  
vorm ingsm ogelijkheden van  de kussens een speciale op h e t b e 
treffende p ro b leem  afgestem de oplossing ontw ikkeld worden.
V o o r dem pers die antim agnetische eigenschappen dienen te  b e 
zitten , k a n  bij de  u itvoering  van kussens en  veren gebruik  ge
m aak t w orden  v an  berillium -brons.

T en  slo tte  d ien t nog opgem erkt te  w orden dat de voor g eb ru ik  
aan  b o o rd  van  schepen ontw ikkelde standaardserie geheel m e 
talen  dem pers vo ldoet aan  de m ilitaire norm en US M IL  S T D ; 
M IL  S 9 0 1 B -S T D 2 0 2 /2 0 5  (USA) e n E 5 0 8 /E 5 9 1  (F rankrijk ).

C onstructie-gegevens
1. B ovenste bevestigingskap uit roestvrij staal m et aangelaste  
m oer.
E en  opening m aak t fixeren tijdens het inschroeven van een  be- 
vestigingsschroef m ogelijk.
2. B ovenste aanslag-kussen u it C r-N i-staaldraad  ten behoeve van  
begrenzing van  zijdelingse en negatieve bewegingen —  teg e lijk er
tijd  schokdem ping.
3. Feitelijke dem pingskussen gebreid van C r-N i-d raad ; k a n  be
langrijk  overbelast w orden; groot dem pingsverm ogen.
4. N auw keurig  gevorm de veer u it roestvrij staal; draagt, sa m e n  
m et het eigenlijke dem pingskussen, de last, heeft echter een  lage 
eigenfrequentie en  derhalve een goede isolatie van  trillingen.
5. O nderste aanslagkussen voor het absorberen  van  tijde lijk  
op tredende grote schokbelastingen.
6. H uis en bodem  v an  0,2 m m  alum inium . Bodem  m e t af- 
voeropeningen.

Fig. 8. Doorsnede van een demper met 10Hz eigenfrequentie. Geschikt 
voor een statische belasting van 0,9 tot 60 kg per stuk. Volgens de M IL- 

normen goed voor een 10-voudige dynamische overbelasting.



EEN GRO O T STROM INGSM ODEL TEN  D IEN STE VAN  DE O N TW IK K EL IN G  VAN 

H ET M ONDINGSGEBIED VAN  DE R IV IER  DE HUM BER IN EN G ELAN D

Fig. 1. Het nieuwe stromingsmodel van de Humber in westelijke richting 
gezien vanaf een punt in de Noordzee voorbij Spurn Head.

De British T ransport Docks B oard  heeft kortgeleden in H u il 
(Yorkshire) een groot strom ingsm odel in gebruik genom en (zie 
fig. 1), dat <£ 250.000 heeft gekost. D it m odel zal worden, ge
bruikt om de ontwikkelingsm ogelijkheden op lange term ijn  te  
onderzoeken van één van Engelands grootste rivierm ondingen, nl. 
die van de Hum ber.
De vier havens aan de H um ber: H uil, Goole, G rim sby en Im - 
mingham hebben nu reeds een overslag van 20 m iljoen ton per 
jaar en m aken op ’t ogenblik een periode van econom ische bloei 
door tengevolge van de snelle uitbreiding van de industrie in 
dit gebied en  van de op- en  afrij veerdiensten en het container
vervoer over de Noordzee. D e Docks B oard  heeft, als verantw oor
delijke instantie voor de rivierm onding, het grote m odel van de 
H um ber gebouwd voor de uitvoering van  een reeks studies ver
band houdende m et de navigatie, havenprojecten, verziltings- 
problemen, overstrom ingskansen en vervuiling gedurende de ko 
mende 20 jaar.
H et m odel m et een lengte van 103 m is een nauw keurige n a 
bootsing van een deel van de H um ber van 88 km  lengte, d a t 
loopt van een pun t op 14,4 km  stroom afw aarts van Spurn H ead  
tot aan de samenvloeiing van de O use (in Y orkshire) en de 
Trent, op een horizontale schaal van 1:720. H et geldt als één 
van de grootste w aterloopkundige m odellen in E uropa, en is ver
gelijkbaar m et het D elta-m odel in D elft en het m odel van de 
Schelde in Antwerpen.
H et stromingsmodel van de H um ber is ondergebracht in het 
King George D oek in een speciaal daarvoor geconstrueerd ge
bouw van 116 m lengte, 44 m breedte aan de oostzijde en 30,5 
m breedte aan de westzijde bij een hoogte van 8,5 m. B innen in 
het gebouw bevindt zich een rijbrug, die over de volle lengte kan

Fig. 2. Een onderzoeker verricht waarnemingen vanaf de rijbrug 
waarmee elk deel van het model te bereiken is.

rijden, w aardoor de w aterbouw kundigen in staat zijn om  bij u it
gestrekte w ateroppervlakken te  komen, die anders ontoegankelijk 
zouden zijn; verticale fotografie voor docum entatie is daardoor 
eveneens mogelijk.
D e getijden in de H um ber w orden nagebootst door een w ater
kolom  in een grote tank, w aarvan de open onderzijde net bene
den „zeeniveau” ligt: het spuien van w ater u it de tan k  in he t 
m odel w ordt geregeld d.m .v. het variëren van de luch td ruk  in de 
tank. De natuurlijke getijcyclus van de rivierm onding bedraagt 
12V5 uur en deze w ordt nagebootst in 8 m inuten en 46 seconden. 
V ier jaar geleden w erd m et he t project begonnen doo r de Docks 
B oard  en de voorm alige H um ber Conservancy B oard. D e Chief 
D ocks M anager (D irecteur van H avenw erken) de heer J. A. 
Lacey, die verantw oordelijk is voor alle beheerszaken betreffende 
de rivierm onding, gaf de volgende toelichting:
V lak  bij de m onding van de H um ber liggen uitgestrekte m odder- 
banken, die bij laagw ater droogvallen, naast diepe natuurlijke 
vaarwegen, en dit m odel zal ons helpen bij het vaststellen van 
de m ogelijkheden van drooglegging voor industrialisatie op grote 
schaal aan dit diepe vaarw ater. H e t is m ogelijk da t ontw ikkelin
gen overeenkom end m et die in  he t E uropoortgebied bij R o tte r
dam  gerealiseerd zullen kunnen  worden.
D e spectaculaire toenam e van de afmetingen van  olietankers ge
durende de laatste jaren, en  de gelijksoortige ontw ikkeling bij 
vrachtschepen voor gestorte lading en containerschepen, p laatst 
menige havenautoriteit voor problem en, en de H um ber vorm t 
daarop  geen uitzondering. Een baggerprogram m a is reeds in 
uitvoering, w aardoor tankschepen to t 200.000 ton  volgend jaar 
in Im m ingham  kunnen m eren m et ladingen to t 135.000 ton 
petroleum produkten voor de nieuwe raffinaderijen aldaar; het 
zal nodig zijn om de navigatieproblem en in de m onding voor 
volgeladen schepen van deze afmetingen te bestuderen. H et is

Fig. 3. Een onderzoeker controleert de stromingsregelaars naar het 
ingewikkelde netwerk, dal de zijrivieren van de Humber voorstelt.



H et m odel is voorzien van een systeem voor inform atiever
werking, da t m axim aal 100 variabelen autom atisch k an  registre
ren, zoals w aterpeil, -tem peratuur, -snelheid en -zoutgehalte, bij 
een m axim ale snelheid van 10 w aarnem ingen per seconde. De 
ingangsgegevens in de vorm  van potentiom eterstanden of analoge 
spanningen uit het m odel w orden omgezet op een schaal, over
eenkom ende m et de w erkelijkheid en daarna  gedigitaliseerd voor 
het vastleggen op een drukstrook. Bovendien kun n en  de gege
vens op een ponsband  w orden vastgelegd in gecodeerde vorm 
voor verw erking in een rekenm achine. D e instrum enten om
vatten apparaten  voor het continu m eten van w aterpeilvariaties, 
m iniatuur-strom ingsm eters, geleidbaarheidsm eters, therm istors en 
een registrerende m eter m et een groot aantal kanalen.

Fig. 4. Een onderzoeker bezig niet het vormen van de contouren van de 
bodem van het model.

mogelijk dat deze studie m et behulp van het m odel de m oge
lijkheid zal aantonen, dat zulke schepen in Im m ingham  of zelfs 
nog hoger stroom opw aarts kunnen afmeren.

De studie die m et behulp van het m odel zullen w orden uitgevoerd 
omvatten:

V erbetering van de navigatie naar de havens aan de H um ber door 
m iddel van baggeren of slepen; bewegingen van zand  en zout in 
de m onding; de invloeden van  de drooglegging van S pura Bight 
enz. op de loop  van  de m onding; de m ogelijkheid van  nieuwe 
installaties voor scheepvaart en  industrie en hun  invloed op de 
loop van de rivierm onding; hoogw aterniveaus m et inbegrip van 
de invloeden van  storm vloeden en zoetw aterstrom ing; beweging 
en verdeling van  rioolw ater en afvalwater van de industrie.

EXPERIMENTEEL SPANNINGSONDERZOEK MET STRESSCOAT-KRAAKLAKKEN
O nder auspiciën van  L indeteves-Jaco- 
berg werd op 16 oktober te U trecht een 
lezing gehouden door mr. Beek van  M ag- 
naflux, Londen, over de nieuwe Stress- 
coat-m aterialen voor experim enteel span- 
ningsonderzoek.
„Stresscoat” is een brosse lak, die onder 
invloed van  de onder de laklaag optre
dende spanningen scheurtjes gaat verto
nen, die loodrecht staan op de optre
dende hoofdspanningen (trekspanningen) 
in het m ateriaal onder de laklaag. Deze 
brosse lakken w orden reeds m eer dan 30 
jaar door „M agnaflux” geleverd, doch dit 
jaar voor het eerst in spuitbusjes, w aar
door de toepassing veel gem akkelijker is 
geworden. Als regel kan  nl. voor het op
spuiten van deze lakken geen norm ale 
verfspuitinstallatie gebruikt w orden. H et 
is noodzakelijk, dat op het te  onderzoe
ken voorw erp een lak-luchtm engsel 
w ordt aangebracht, zo dat in de laklaag 
een groot aantal luchtbelletjes voorko
men. ■ De scheurtjes, die bij belasting ont
staan, w orden door de luchtbellen be
grensd, zodat zij zich n iet verspreiden 
naar plaatsen m et m inder spanning.
Bij gebruik van de nieuwe stresscoat-lak- 
ken  in  spuitbusjes zijn speciale lakspui- 
ten  alsmede een luchtaansluiting n iet 
m eer nodig. Bovendien is deze soort 
Stresscoat ongevoelig voor veranderingen 
in de relatieve vochtigheidstoestand van 
de om ringende lucht.
M r. Beek zette in  zijn voordracht uit
een, hoe deze lak  niet alleen gebruikt kan  
w orden voor kwalitatieve, m aar ook voor 
kw antitatieve spanningsonderzoekingen. 
A llereerst kiest m en de te  gebruiken lak- 
soort n aar aanleiding van  de tem pera
tu u r en de relatieve rek, waarbij de eerste 
scheurtjes m oeten optreden. D e laagste 
rekgevoeligheid bedraagt 0 ,02  % bij tem 
peraturen tussen 0 en  90 °C , w aarvoor 
m en tussen 14 laksoorten  m et behulp

van een grafiek k an  kiezen. H ierbij 
w ordt uitgegaan van een rekgevoeligheid 
van  0,05 % .
O p het goed gereinigd en glad gem aakte 
oppervlak (m aar niet te  glad wegens de 
adhesie) w ordt een alum inium kleurige 
grondlaag gespoten, die snel droogt. H ie r
over w ordt de brosse lak gespoten, w aar
van de laagdikte 125 to t 150 m icron m oet 
bedragen. H et bereiken van deze laag
dikte constateert m en aan  de op treden
de oranje kleur. O m dat als oplosm iddel 
voor de lak  h e t giftige zwavelkoolstof 
gebruikt w ordt m oet het opspuiten onder 
een goede afzuiginrichting plaatsvinden. 
N a droging (ca. 12 uur) is het voorw erp 
gereed voor beproeving.
Deze droging k an  ook onder verw arm ing 
plaatsvinden, m its de afkoeling zeer lang
zaam , b.v. in  twee uur geschiedt.
W il m en, behalve een algemeen over
zicht van  de spanningsverdeling, ook 
kw antitatieve w aarden meten, dan m oet 
tegelijk m et het proefstuk, onder precies 
dezelfde om standigheden, een ijkstrip op 
dezelfde wijze m et de lak  bespoten w or
den. D it stripje w ordt aan  één zijde in 
geklem d in een m eegeleverd apparaat en 
vervolgens gebogen. Op de strip verschij
nen nu  scheurtjes, in afnem end aantal 
naar h e t vrije uiteinde toe. O p de plaats, 
w aar h e t laatste  scheurtje optreedt be
paalt m en nu  de rek door m iddel van  een 
naast de strip geplaatste schaal, w aarop  
direct de rekw aarde is af te  lezen. W an
neer nu bij een bepaalde belasting b innen  
de te onderzoeken plaats op het voorw erp 
het eerste scheurtje verschijnt, w eet m en 
dus, da t daar dezelfde rek optreedt als 
gem eten is aan de ijkstrip  en m en kan 
dus doo r verm enigvuldiging m et de elas- 
ticiteitsm odulus de daar optredende 
spanning berekenen. D oor een eenvou
dige evenredigheid kan  m en nu de op de 
betreffende plaats optredende spanning

onder de w erkbelasting van  het onder
zochte onderdeel vinden.
Bij de m eting m oeten correcties voor 
tem peratuursverschil bij de beproeving 
en bij de ijkm eting en  voor k ru ip  aange
brach t worden. Bij hogere tem peratuur 
w ordt de lak  taa ier en zal dus het eerste 
scheurtje later optreden, bij een lagere 
tem peratuur is het om gekeerde het geval. 
Hoewel de lak  bros is zal deze toch  tijdens 
de belasting iets m eegeven (kruipen). Men 
m oet daarom  de tijd  m eten tussen  het be
gin van de belasting en de waarneming. 
U it een eenvoudige tabel kunnen  de cor- 
rectiefactoren w orden afgelezen.
D e nauw keurigheid van de resultaten  ligt 
bij een goede uitvoering tussen 10 en 
20 % . D it is natuurlijk  m inder dan door 
andere m iddelen  (rekstrookjes e.d.) be
reikbaar is, m aar m en heeft h ier het 
voordeel, dat m en een overzicht krijgt 
over het gehele behandelde oppervlak. 
B ovendien zal het hier m eestal gaan om 
het opsporen en m eten  v an  spannings- 
concentraties, die vele m alen  hoger lig
gen dan de gem iddelde spanningen.
D e scheurtjes kunnen  beter zichtbaar ge
m aakt w orden door het opspuiten van een 
in de scheurtjes dringende verfstof of door 
„Statiflux” , een inspectiem ethode, waar
bij van, een elektrisch geladen poeder 
(calcium carbonaat) gebruik gemaakt 
wordt. D it poeder w ord t uit een spuitfles
je m et een speciaal ru b b e r m ondstuk 
over het proefstuk  gespoten. In  het 
m ondstuk krijgt het poeder een lading, 
w aardoor he t zich in  de scheurtjes samen
pakt. D eze behandelingsw ijze is noodza
kelijk bij lak m et een rekgevoeligheid bo
ven 0,08 % , om dat daarbij d e  scheurtjes 
zich bij de ontlasting van  h e t proefstuk 
sluiten en daardoor niet m eer w aarneem 
b aar zijn. O ok voor het fotograferen van 
de resultaten is deze behandeling  onmis
baar.



VERANTWOORDELIJKHEID EN VERZEKERING BIJ HET VERVOER TER ZEE VAN 
NUCLEAIRE STOFFEN

„Ofschoon de m an in  de straa t er 
zich misschien nog geen rekenschap van 
geeft hoeveel nucleaire reactors er reeds 
in bedrijf zijn of in bouw, toont uw  ver
gadering van vandaag een volledige w aar
dering van wat m oet worden —  en m or
gen zal zijn —  de uitgebreide toepassing 
van deze energievorm voor het heil van 
de m ensheid” .
Dit w aren de slotwoorden van een wel
kom sttoespraak door M . P ierre  M alvy, 
R aad voor Binnenlandse Z aken  bij de 
regering van M onaco, to t een in ternatio
naal symposium, dat in de week van 7 to t 
11 oktober in M onaco gehouden werd. 
Dit symposium, dat gezamenlijk georgani
seerd w erd door de E uropean  N uclear 
Energy Agency (ENEA) en  de In te rn a
tional A tom ic Energy Agency (IA EA ) 
hield zich bezig met de wettelijke vraag
stukken, die opgeworpen w orden door het 
vervoer ter zee van nucleaire stoffen.
De openingszitting werd eveneens toege
sproken door M r. E inar Saeland, D irector 
General van de E N E A , die opm erkte, 
dat M onaco het traditionele tehuis gewor
den was voor werk, dat zowel nucleaire 
energie als zeevaartkwesties betreft. A ls 
de nucleaire energie haar overtuigende 
ontwikkeling zou mogen voortzetten, ver
klaarde Mr. Saeland, was het onverm ij
delijk, dat deze geregeld m oet w orden 
door een passend wettelijk regime. In  het 
bijzonder was dit het geval bij het tran s
port van nucleaire m aterialen, waarbij de 
technische voorwaarden, die door de in
dustrie vereist waren, gecom bineerd 
moesten worden m et voldoende bescher
ming tegen de speciale risico’s van ato
maire energie. E r w aren duidelijke en 
eenvoudige regels nodig om de ver
plichtingen en verantw oordelijkheden van 
de werkers op nucleair gebied vast te 
leggen en deze regels m oeten ook zo uni
form  mogelijk zijn tussen de verschillen
de landen, om de groeiende transportbe-

hoeften van een zich uitbreidende indus
trie niet te hinderen.
N a M r. Saeland b rach t D r. W erner Bou- 
langer, D irecteur van de Legal Division 
van de IA R A , een boodschap van de 
D irector G eneral van de Agency, Dr. 
Sigvard E klund, over, w aarin deze zijn 
spijt u itsprak n iet in staat te zijn per
soonlijk de vergadering bij te  wonen. Dr. 
Eklund zei, da t he t sym posium  een nieu
we illustratie vorm de van de nauwe sa
m enw erking tussen de E N E A  en de IA E A  
in  hun pogingen voor aanm oediging en 
hulp aan de vreedzam e toepassingen van 
atom aire energie. Hij sprak  zijn dank uit 
aan de regering van M onaco voor haar 
gastvrijheid en brach t in herinnering, dat 
dank  zij deze gastvrijheid, het voor de 
IA E A  mogelijk geweest was om een aan
ta l vroegere bijeenkom sten van experts 
plaats te doen hebben in h e t vorstendom , 
w aar de A gency h aa r Internationale L a
boratorium  voor onderzoek van de ra 
dioactiviteit van zeew ater gevestigd had. 
Dr. E k lund  sprak  ook zijn w aardering uit 
voor wijlen D r. W illiam Beiser, de wel
bekende specialist op h e t gebied van 
nucleaire verzekering van de Zwitserse 
A tom ic R isk Insurance Pool, die voor 
zijn overlijden ko rt geleden een bijdrage 
sam engesteld h ad  voor dit symposium.
In  sam enhang m et het transport ter zee 
van nucleaire stoffen voor vredelievende 
doeleinden, vervolgde D r. Eklund, ver
schaften de regels van IA R A  —  die 
geïncorporeerd zijn in verscheidene in
ternationale  vervoerbepalingen en -con
venties —  veelom vattende veiligheidsnor
m en, die een dergelijk transport zelfs 
veiliger zouden kunnen m aken dan dat 
van vele niet nucleaire ladingen. H et was 
bevredigend, da t veel landen de norm en 
van IA E A  overgenom en hadden of op het 
punt w aren dit te  doen, m et het oog op 
in ternationale verscheping van verschei
dene categorieën van radioactieve stoffen.

D e 150 deelnemers aan he t sym posium  
in  M onaco om vatten rechtsgeleerden, 
w erkers bij nucleaire installaties, verzeke- 
rings- en scheepvaartexperts uit 21 lan 
den, evenals uit E N E A , IA E A , E u ra 
tom  en de In ternational M aritim e Con- 
sultative O rganisation (IM CO ). O p de 
laatste dag van het sym posium  w erd een 
speciaal rapport om trent de verhandelin
gen en discussies aangeboden door een 
forum  van leidende specialisten op de 
verschillende gebieden, die hierin sam en
gaan.

O pm erking over de achtergrond
H et vervoer ter zee van nucleaire stoffen 
geeft aanleiding to t com plex wettelijke 
problem en. De conventies van W enen en 
Parijs en de aanvullende conventie van 
Brussel om trent de nucleaire verantw oor
delijkheid van een derde partij, zullen, 
zelfs als deze van k racht zijn geworden, 
de toepassing op dit gebied van inter
nationale zeevaartconventies niet uitslui
ten. Bovendien zullen bepaalde landen 
niet bij deze conventies aangesloten zijn 
en dus niet gebonden zijn aan de voor
zieningen ervan.
De problem en, die sam enhangen m et het 
wettelijke regieme, w orden in de praktijk  
vaak  vergezeld door m oeilijkheden om 
tren t de verzekering van zeetransport, b e
halve voor nucleaire stoffen, die geen 
ernstige bezw aren geven. M et het toene
m ende internationale transpo rt van 
nucleaire stoffen, dat voortvloeit uit de 
groei van de nucleaire energie, w ordt het 
m eer en m eer van belang, d a t deze p ro 
blem en en m oeilijkheden een oplossing 
vinden. V andaar het belang van een u it
wisseling van gezichtspunten tussen b e 
langstellende regeringsspecialisten in 
nucleair- en zeerecht en vertegenw oor
digers van werkers op nucleair terrein, 
reders, verzekeraars en van de betrokken 
in ternationale organisaties.

WANKEL-MOTOR ALS SCHEEPSVOORTSTUW INGSM ACHINE

O p de „In terboo t” —  internationale scheepvaarttentoonstelling 
te  Friedrichshafen —  vertoont de NSU de nieuwe scheepsversie 
va.n de W ankelm otor, een 115 p k  voortstuw er, ontw ikkeld uit 
R o 80-m otor. D eze voordelen als autom otor kom en ook in een 
boot to t hun  recht: de geringe afmetingen, w aardoor het inbou
wen geen ru im teprobleem  m eebrengt, en de trillingsvrijheid. D e 
D aycruiser (zie afbeelding) van C oronet is op de A driatische Zee 
genomen. Deze boot is uitgerust m et 2 N SU -W ankel-M arine-m o- 
toren  m et tezam en 230 pk  voor een m axim um snelheid van 70 
km  p er uur. V oor een volledige beschrijving van de W ankel
m otor verwijzen wij naar „Schip en W erf” no. 12 van 16 jun i 
1967, pagina’s 2 9 7 /3 0 1 .



T EW A T ER LA T IN G  ViSFABRlEKSCH IP „KEUM GANG SAN”

Op 12 oktober 1968 werd bij Verolme Scheepswerf Heusden te 
H eusden met goed gevolg te water gelaten het visfabriekschip 
Keumgang San (Diamantberg), bestemd voor de Korea Equip- 
m ent Im port Corporation te Pyongyang. De doopplechtig
heid werd —  zeer ongebruikelijk —  verricht door de heer Dzen 
Bjong Gju. De hoofdafmetingen zijn: lengte over alles 138 m, 
lengte tussen de loodlijnen 123.50 m, breedte op de spanten 20 
m, holte to t hoofddek 10,25 m, diepgang ca. 6,80 m, dead- 
weight ca. 7050 ton, totale ruiminhoud ca. 9400 m :i ( =  ca. 
331.960 kb.vt), inhoud waterballasttanks ca. 2170 ton (== ca.
76.000 kb. vt), bunkerinhoud ca. 1150 ton ( =  ca. 47.600 
kb. vt).
H et schip is van voor naar achter verdeeld in de volgende com
partim enten: voorpiek, 2 ruimen voor bevroren visblokken, 
koelmachinekam er, visolietank, vismeelfabriek, vismeelruim, 
hoofdm otorkam er en achterpiek.

H et schip zal worden voortgestuwd door een 6-cil. enkelwerken- 
de 2-takt Verolm e/M AN scheepsdieselmotor, type K 6 Z  7 0 / 
120 D, met een vermogen van 5.500 pk bij 130 om w/m in.
De accommodatie is geschikt voor in totaal 256 personen en 
wordt voorzien van een airconditioningsinstallatie. Voorts wordt 
het schip uitgerust met een radio-zend- en ontvangstinstallatie, 
een richtingzoeker, een radar, een elektrisch log, een gyrokom- 
pas en een automatische piloot.
De dekwerktuigen en het verdere laad- en losgerei zullen be
staan uit: een elektrisch gedreven ankerlier, een elektrisch-hy
draulische stuurmachine, 6 elektrisch gedreven laadlieren ä 5 
ton, 1 elektrisch gedreven verhaallier en 6 laadbomen ä 5 ton. 
Het schip wordt gebouwd onder speciaal toezicht van Lloyd’s 
Register of Shipping ter verkrijging van de klasse 100 A. 1 
+  LMC +  RM C en IJsklasse III.

In Wales vervaardigde afmeeruitrusting 
voor de Nederlandse Antillen
Er zullen speciale meerboeien, die in Wales 
ontwikkeld en vervaardigd zijn, toegepast 
worden in een schema voor de verbetering 
van de haveninstallaties van de olieraffi
naderijen van Esso in de Nederlandse An
tillen.
Een bestelling van £. 55.500 is geplaatst 
bij Brown Lenox and Co. Ltd. te Pon- 
typridd, Glamorgan, in Zuid-Wales door 
John Mowlern and Co. Ltd., de welbe
kende Britse aannem ersfirm a’s, die bezig is 
met de uitbreiding en verbetering van de 
installaties van Esso in de eilanden.
Brown Lenox ontwierp het afmeerschema

van het project, dat het vastleggen van pun
ten op verschllende waterdiepte met zich 
meebracht. D e te leveren uitrusting om
vat zes van de door de firma gepatenteerde 
meerboeien, die bekend staan als Lamgar- 
boeien en die in plaats van over te hellen of 
te kantelen onder de trek van het schip, een 
stabiel platform opleveren, zodat het schip 
gemeerd of losgemaakt kan worden onder 
alle weersomstandigheden.
De Lamgar-boeien voor het project meten 
6,10 bij 6,10 bij 2,74 m. Andere uitrustings
stukken omvatten mechanismen voor snel 
losmaken van de boeihaken, gietstalen ket
ting, gesmeed stalen ketting, ketting van 
hoge vastheid en wartels.

Nog een Engels-Amerikaanse 
turbine-overeenkomst
John Brown Engineering (Clydebank) Ltd. 
en de General Electric Company (V.S.) 
hebben een contract getekend betreffende 
scheepsturbines en overbrengingen, waar
onder John Brown stationaire onderdelen 
zal vervaardigen naar het ontwerp van
G.E.C. en complete scheepsturbines met 
de overbrengingen zal monteren, waarbij 
de roterende onderdelen gebruikt zullen 
worden, die door de Amerikaanse m aat
schappij vervaardigd zijn.
Dit is de derde overeenkomst, die voor het 
fabriceren van turbines getroffen is tussen 
de beide firma’s. De andere betreffen gro
ten industriële gasturbines en industriële 
stoomturbines.



EEN  V ER G EL IJK EN D  O N DERZO EK. VAN  V IER  V ER SC H ILLEN D E PASSIEVE 

SL IN G ER D EH P EN O E TA N K S  (deeii)

V erschenen  is h e t rap p o rt no. 109 S van 
het N ederlands Scheepsstudiecentrum  
T N O  te D elft van  de h and  van ir. J. H . 
V ugts.

H e t voorw oord  lu id t als volgt:

In  1966 w erd do o r zes N ederlandse re 
derijen  een reeks onderzoekingen opgezet 
m et he t doel enige passieve slingerdem - 
pende tanksystem en  te vergelijken. G e
deeltelijk  w erd  dit p rogram m a uitgevoerd 
in sam enw erking m et h e t N ederlands 
Scheepsstudiecentrum  T N O .
V ier verschillende ontw erpbureaus w er
den uitgenodigd een voorstel in  te  dienen 
vo o r een tanksysteem  da t geschikt m oest 
zijn om  in  een snel lijnvrachtschip  te 
w orden  geïnstalleerd.
De specificatie voor het ontw erp om 
vatte behalve de noodzakelijke gegevens 
van het schip, de eis d a t de tanks niet 
m eer dan een voorgeschreven volum e 
zouden  innem en.
De opgeleverde ontw erpen, te  w eten 
twee w erkende volgens het „vrije op 
perv lak te” -principe en tw ee volgens het 
U -tank-principe , w erden onderw orpen  
aan een beproevingsprogram m a d a t u it

tw ee delen bestond , nam elijk  u it m etin
gen op een slinger-oscillator m et m odel
len van  de tan k s (schaal 1 : 16) door 
het L abo ra to riu m  voor Scheepsbouw kun- 
de van  de T echnische H ogeschool te  D elft 
en uit p roeven  m et een m odel van het 
schip, voorzien van  de slingerdem pende 
tanks (schaal 1 : 40), d o o r h e t N eder- 
landsch Scheepsbouw kundig Proefstation. 
D eze laatste  serie p roeven  om vatte os- 
cillatieproeven in  v lak  w ater en proeven 
in  regelm atige dw arsinkom ende golven, 
in  onregelm atige dw arsinkom ende golven 
en in  regelm atige achterinkom ende gol
ven.
N ad a t de m etingen beëindigd w aren zijn 
alle verkregen resu lta ten  te r  beschikking 
van het Scheepsstudiecentrum  gekomen. 
D e geste van de  S toom vaart M aatschap
pij „N ederland” N .V ., de  K oninklijke 
Jav a-C h ina-P aketvaart L ijnen N .V ., de  
K oninklijke N ederlandsche Stoom boot- 
M aatschappij N .V ., de N .V . K oninklij
ke Paketvaart-M aatschapp ij, de K onink
lijke R o tterdam sche L loyd N .V . en de 
N .V . V ereenigde N ederlandsche Scheep
vaartm aatschappij om  o o k  het door deze 
rederijen  gefinancierde deel van  het on

derzoek ter beschikking te  stellen, zij h ier 
m et erkentelijkheid verm eld.
G esteld m ag w orden da t d it onderzoek 
nuttige resultaten  heeft opgeleverd, hoe
w el e r enige punten u it n a a r vo ren  zijn ge
kom en die nader onderzoek behoeven.
In  d it eerste rap p o rt w orden  de belang
rijkste resultaten  van de proeven  gegeven 
en w ordt de rekenm ethode vo o r he t op
stellen van  een prognose geverifieerd.
E en  tw eede rap p o rt is in  bew erking, w aar
in  de  gegevens verder w orden  uitgew erkt. 
G econcludeerd  kan  reeds w orden  d a t de 
proeven  geen absolute superio rite it van 
een van  deze tanksystem en hebben  aan 
getoond. Bovendien zijn voor som m ige 
tanks w eer gewijzigde u itvoeringen  on t
w ikkeld, zodat voor elk schip ap a rt zal 
m oeten w orden bezien, w elk systeem  de 
voorkeur verdient.
G aarne  w ordt hier nog gem em oreerd  de 
m edew erking van he t N ederlandsch  
Scheepsbouw kundig P roefsta tion  en  het 
L abora to rium  voor Scheepsbouw kunde, 
O ok de schrijver van  d it ra p p o rt kom t 
dank  toe  voor het verzam elen, analyseren 
en sam envatten van  de besch ikbare  ge
gevens.

BRANDBLUSDEM ONSTRATIE

O p 10 ok tober 1968 w erd  door de firm a 
A nsu l In ternational N ederland  N .V . m et 
m edew erking van  de R o tterdam se h a 
vendienst en brandw eer een dem onstra
tie in  de W aalhaven  gegeven van  het spui
ten  m et schuim vorm ende vloeistof.
H e t doel van  deze dem onstratie  w as de 
vergelijking tussen  de reeds vele ja ren  
bestaande schuim m iddelen  op pro teïne- 
basis (pop u la ir „osseb loed” genaam d) 
en een  n ieuw  p roduk t, d a t in  D uitsland  
en d e  V .S. bezig is algem een in  gebruik 
te  k o m en  en d a t vergeleken k an  w orden  
m et een synthetisch  v loeibaar w asm iddel, 
w aaraan  stabilisatie-m iddelen zijn toege
voegd.
H e t eerstgenoem de w ordt verkregen  door 
ex tractie  van  beenderen  en is dus een 
organisch  p roduk t. H e t b lusschuim  
w o rd t verk regen  door bijm enging van 5 
to t 6 % in  een w aterstroom  do o r een 
tussenm enger o f „p ro p o rtio n er” en aan
zuiging van  lu ch t do o r een speciale 
luch tschuim -straalp ijp  (foam  b ranch  
p ipe). H et expansievoud (d.w.z. de v er

houding  tussen  h e t verkregen  blusschuim  
en  de hoeveelheid  w ater) bedraag t hierbij, 
afhankelijk  v an  de soo rt appara tuur en 
schuim m iddel, tussen  6 en  8 bij gebruik 
van  vers schuim m iddel.
E en  nadeel v an  d it n a tuu rp roduk t pro- 
te ïne-schuim m iddel is nam elijk, dat he t 
k an  „u itzak k en ” en verouderen, w aar
d o o r de  schuim produktie  terugloopt.
H e t nieuw e synthetische p ro d u k t staat be
kend  als „M ebrbereichschaum m itte l” , 
„m ulti pu rpose foam  com pound” en 
w ordt als m eer bere ik  schuim m iddel on
der de naam  „S tahm ex” door A nsul in 
N ederland  in  d e  handel gebracht. D eze 
benam ingen w ijzen erop, da t h e t m et dit 
m iddel en de b ijbehorende appara tuu r 
m ogelijk is zeer u iteenlopende expansie- 
vouden te  bere iken , v an  ca. 12 to t 
75 en 150, w aarbij het verkregen 
schuim  als zw aar, m iddel o f licht betiteld  
kan  w orden. Z o  kan  lich t schuim  bijv. 
gebru ik t w orden  voor h e t afdekken van 
b ran d b are  vloeistoffen op kalm  w ater.
E en  voordeel van  h e t synthetische

schuim m iddel is, d a t het m et e e n  bijvoe
ging v an  2 to t 3 % m instens tw eem aal 
zoveel schuim  oplevert als h e t p ro te ïne- 
p roduk t, zodat de hogere prijs e rv an  m eer 
d an  opgewogen w ordt. H e t is gebleken, 
d a t „S tahm ex” zonder enig b ezw aar in  de 
b estaande appara tuu r voor p ro te ïne- 
schuim m iddel gebruikt k an  w orden.
A an  een lunch, die na  afloop van  de 
dem onstratie  door de firm a A nsu l w erd 
aangeboden, bestond voor de aanw ezige 
vaklieden gelegenheid de opgedane in 
d rukken  u it te wisselen. H ierb ij bleek, 
d a t he t bij het woelige w ater van  de 
W aalhaven m oeilijk was vast te  stellen 
w elke van de beide soorten  schuim  de 
m eeste sam enhang vertoonde, m aa r m en 
beschouw de het als een groot voordeel, 
d a t de overgang v an  zw aar n a a r  licht 
schuim  zo  gem akkelijk was en ook, dat 
m en m et dezelfde tan k inhoud  langer 
schuim  kon produceren. O m tren t de 
p rak tijk  bij het blussen van oliebranden  
e.d. m oet u iteraard  nog de nodige erva
ring  w orden opgedaan.



N ED ER LA N D SE  V E R EN IG IN G  VAN T EC H N IC I  OP SCHEEPVAARTGEBIED
V O O R L O P I G  P R O G R A M M A  V O O R  L E Z IN G E N ,  E X C U R S I E S  E N Z .

21 november 1968 Research in scheepsbouw en scheepvaart, nu 2 januari 1969 Nieuwjaarsreceptie in de sociëteitszaal,
te Rotterdam  en in de toekomst. Voor verdere mededelin- te Rotterdam Groothandelsgebouw, Stationsplein 45, (in-

22 november 1968 gen. zie „Schip en Werf” no. 22 van 1 no- gang A), 3e etage.
te Am sterdam  vernber 1968, pagina 489.

28 november 1968
te Groningen

Bekendm aking aan de leden van de Afdeling „Rotterdam” in verband met de aanstaande bestuursverkiezing

B innenkort zal aan  U  een stem biljet w orden toegezonden w aarop alle zittende leden, behalve de heren Prof. dr. ir. W . P. A. van
L am m eren  en P . J. van d er G iessen, zich herk iesbaar hebben  gesteld.
M et verw ijzing n aar A rt. 5, lid b, van het H uishoudelijk  R eglem ent, w orden voordrachten voor eventueel door 10 leden voor te
stellen kand idaten  vóór 4  decem ber 1968 bij het secretariaat, Burg. s’Jacobplein 10, Rotterdam -2, ingewacht.

N ed erlan d se V ereniging van 
Technici op Scheepvaartgebied
A F D E L IN G  „R O T T E R D A M ”

CLU BM ED ED ELIN G EN

1. Speciale 
Sinterklaas-attracties

Zoals gebruikelijk zullen wij in onze Club- 
zaal (3 e verdieping Groothandelsgebouw) 
het feest van de goede Sint vieren en wel op

DINSDAG  3 DECEMBER a.s.

Bij voldoende deelname zullen diverse wed
strijden worden gehouden w aaraan leuke 
en flinke prijzen zijn verbonden.

Het is de bedoeling dat wedstrijden wor
den georganiseerd in:

a. bridgen
b. klaverjassen
c. biljarten

Zij die wensen aanwezig te zijn, worden 
verzocht dit telefonisch op te geven aan 
Antoon, de clubkelner (telefoon 115316) 
vóór 28 november a.s.

Aanvang 19.30 uur.

2. Kerst-wild biljarten
Dit wildbiljarten zal op maandag 23 de
cember a.s. plaatshebben.

Hierover volgen nog nadere berichten, doch 
men wordt verzocht nu reeds voor dit sa
menzijn de avond vrij te houden.

DE CLUBCOM M ISSIE

N IEU W SBERICH TEN
PERSO N A LIA  

P. W. A. Boom f
Op 25 oktober 1968 overleed te Amster
dam in de leeftijd van 65 jaar de heer 
P. W. A. Boom, sous-chef Technische Dienst 
N.V. Koninklijke Nederlandsche Stoom
boot Maatschappij. Amsterdam.
De heer Boom was lid van de Nederlandse 
Vereniging van Technici op Scheepvaart
gebied.

Ir. Sj. Veeman t
Op 29 oktober 1968 overleed te Leeuwarden 
in de leeftijd van 71 jaar de heer ir. Sj. 
Veeman, oiid-directeur van Van der Gies- 
sen-De N oord N.V. te Krimpen a.d. IJssel. 
De heer Veeman was lid van de Neder
landse Vereniging van Technici op Scheep
vaartgebied.

Afscheid Joh. Dijkhuis 
De heer Joh. Dijkhuis, vertegenwoordiger 
Noord-Nederland van de N.V. Appingedam- 
m er Bronsmotorenfabriek, heeft tijdens een 
bijeenkomst van directie en medewerkers 
van de afdeling verkoop afscheid genomen. 
De heer Dijkhuis, die in scheepsbouw- en 
scheepvaartkringen een goede bekende was, 
gaat met pensioen en zal als vertegenwoor
diger voor Noord-Nederland van de Brons
motorenfabriek worden opgevolgd door de 
heer K. W inters te Groningen.

Onderscheiding voor kapitein A. Wepster 
van Holland-Amerika Lijn
De bronzen medaille van het Institute of 
Navigation werd dit jaar toegekend aan 
kapitein A. Wepster, nautisch adviseur van 
de Holland-Amerika Lijn. Deze onderschei
ding wordt verleend uit erkentelijkheid voor 
de opmerkelijkste bijdrage aan The Jour
nal of the Institute of Navigation. De ver
handeling van de heer Wepster had betrek
king op aanvaringen in Westeuropese wate
ren.
De medaille werd de heer Wepster 23 ok
tober jl. tijdens de jaarlijkse vergadering 
van het Institute of Navigation te Londen 
overhandigd.

Directiewijziging bij L. Smit & Co’s 
Internationale Sleepdienst en 
Holland-Amerika Lijn
Met ingang van 1 november 1968 is aan 
de heer A. M. Leis, directeur van L. Smit 
& Co’s Internationale Sleepdienst, op zijn 
verzoek eervol ontslag verleend.
Tijdens een buitengewone vergadering van 
aandeelhouders van de Holland-Amerika 
Lijn werd de heer A. M. Leis, overeen
komstig de voordracht van de Raad van 
Commissarissen, met ingang van 1 novem
ber 1968 benoemd tot directeur van de 
vennootschap.
Tevens werd het voorstel tot wijziging der 
statuten van de HAL goedgekeurd. Deze 
wijziging omvat o.m. een verruiming van 
de doelstelling van de vennootschap en een 
omzetting van de directie in een Raad van 
Bestuur.

Vanandel Koeltechniek naar N.V.
Gebr. Goedhart
De Rotterdamse onderneming Vanandel 
N.V. heeft enige tijd geleden het gehele 
aandelenpakket van de fabriek van koel
en luchttechnische apparaten van N.V. Gebr. 
Goedhart overgenomen. De directie van 
Vanandel deelt mede, dat per 1 oktober 
1968 de afdeling koeltechniek van Van
andel naar Goedhart werd overgebracht.
Van nu af aan worden alle activiteiten van 
deze afdeling vanuit N.V. Gebr. Goedhart 
te Rotterdam uitgevoerd, terwijl ook de ga- 
rantie-verlening vanuit dat bedrijf zal ge
schieden.
Deze overbrenging betekent eveneens dat 
enkele personeelsleden van de staf van de 
afdeling koeltechniek van Vanandel N.V. 
bij de Gebr. Goedhart in dienst zijn ge
treden, nl. de heren Clasquin en Rust.
De directie van de vennootschap blijft be
rusten bij de heer M. van den Heuvel, 
directeur en bij de heer J. D. Briedé, tech
nisch adjunct-directeur.

Bond voor Materialenkennis,
's-Gravenhage
Forum-discussie over S tructuur en  
Eigenschappen van M aterialen
De 1.18e bondsdag van de Bond voor Ma
terialenkennis (Najaarsbondsdag 1968) zal 
gewijd zijn aan een forum-discussie over 
de structuur en eigenschappen van mate
rialen. De dag wordt gehouden op donder
dag 21 november a.s. in een congreszaal 
van het Jaarbeursgebouw aan het Vreden- 
burg te Utrecht.
Aanvang: 10.00 uur
De forum-discussie zal door een zestal spre
kers worden ingeleid —- allen deskundigen 
op het gebied van materialen. De sprekers 
en de door hen in te leiden onderwerpen 
zijn:
— Prof. dr. W. G. Burgers (Technische H o
geschool, Delft): „Het belang van struc- 
tuurfouten in kristallijne m aterialen”.
—  Dr. ir. B. M. Korevaar (Technische H o
geschool, Delft): „De sterkte van meta
len”.
—  Dr. J. de Jong (Technisch-Physische 
Dienst TNO-TH, Delft): „M icrostructuur 
van traditionele en van enkele nieuwe kera
mische materialen”.
— Dr. ir. A. K. van der Vegt (Kon./Shell 
Plastics Laboratorium, Delft): „Algemene 
eigenschappen en patroon van polymeren” .



—  Dr. ir. H. de Waal (Technisch-Physische 
Dienst TNO-TH, Delft): S tructuur en che
mische eigenschappen van glas” .

— Dr. F. R. Schwarzl (Centraal Laborato
rium TNO, Delft): „Composieten” .

Forum-discussie
H et ligt in de bedoeling na de drie eerste 
korte voordrachten (van circa 20 minuten 
elk) een forum-discussie te houden over de 
kristallijne materialen. N a de lunchpauze 
volgt de tweede serie van voordrachten over 
in hoofdzaak amorfe materialen, eveneens 
afgesloten met een forum-discussie.
Voor deze discussies is ruimschoots tijd 
uitgetrokken. Eventueel zal een tweetal kor
te films worden vertoond.
Bij het belichten van de overeenkomsten 
en de verschillen in structuur en eigenschap
pen van de belangrijkste materiaalgroepen 
zullen de sprekers zich in hoofdzaak base
ren op het september 1967-nummer van 
„Scientific American”. In dat num m er zijn 
twee materiaal-aspecten besproken: de fun
damentele aard van metalen, keramische 
materialen, glas, polymeren en composie
ten en vervolgens de eigenschappen die alle 
materialen in verscheidene gradaties be
zitten.
Voor deelname aan de discussies is kennis
neming van de inhoud van dat blad zeer 
gewenst. Informaties hierover en nadere in
lichtingen over de bondsdag, verstrekt het 
bureau van de Bond voor M aterialenkennis, 
Stadhouderslaan 28, Den Haag. Tel 070- 
39 49 30.
Tot slot zij nog vermeld, dat de 118e bonds
dag te 9.30 uur wordt voorafgegaan door 
de jaarlijkse ledenvergadering.

Technische Hogeschool Delft

Geslaagd voor het Doctoraal Examen  
voor werktuigkundig ingenieur

G. ten Brummeler, Delft; J. T. Kramer, 
Voorburg; J. M. Versluis, Beekbergen (met 
lof); M. Bras, Borne; A. W. Koster, Rijs
wijk; W. A. Eibers, Amsterdam (met lof); 
L. W. van Hellemon, ’s-Gravenhage; H. 
M. Wijga, ’s-Gravenhage; C. J. Talma, 
Hoogvliet; C. J. Overgaauw, ’s-Gravenhage; 
T. E. M. Koeken, Delft; O. H . Bosgra, 
Weesp (met lof); J. G. Laurijssen, ’s-G ra
venhage (met lof); M. W tirdemann, D rie
bergen (met lof); A. Edelman, Voorburg; 
F. A. van der Hoek, ’s-Gravenhage; R. 
W. Niese, ’s-Gravenhage; R. Hester, 
Utrecht; R. J. Rietdijk, Amsterdam (met 
lof); J. D. van der Es, Pijnacker; J. M. van 
Woerden, ’s-Gravenhage; G. Bras, Am ster
dam; T. J. M. van Gassel, Delft; M. J. M. 
Jacobs, Oosterhout; L. W. F . Joanknecht, 
’s-Gravenhage; J. J. Kok, D elft (met lof); H. 
F. Jhr. van Panhuys, Delft; J. W. Schiferli, 
Rotterdam; M. P. Broekers, Mierlo; J. H. 
Bunjes, Almelo; G. J. Hiemstra, Rijswijk; 
M. Joosten, Haarlem; A. P. M aaskant, 
Leidschendam; T. J. F. Roes, Rijswijk; J. 
D. van der Baan, ’s-Gravenhage; D. van 
Dijk, ’s-Gravenhage; N . A. G. Lamboo, 
Delft; F. L. Lems, Pijnacker; A. F. Noest, 
Winterswijk; F. J. M. Bruinsma, Delft; G.
H. Kaalverink, Delft; A. M ulder, Plen- 
gelo; E. H. Rotering, Delft; The Kiem Hian, 
’s-Gravenhage; J. E. Welp, Winschoten; J.
C. Leenmans, Rotterdam,

Geslaagd voor het Doctoraal Examen  
voor Scheepsbouwkundig ingenieur
P. J. van Dijk, Voorburg; G . H. G. Lagers, 
M aastricht.

Geslaagd voor het Doctoraal Examen  
voor vliegtuigbouwkundig ingenieur
F. W. Bauer, Valkenburg; I. H. Bol, Voor
burg; J. P. P. Groen, Uitgeest; R. Hamer- 
ling, Alkmaar; F. H, H. van Helden, Roer
mond; C. Hofstra, Leiden; W. D. L. Klaas- 
sen, Hilversum; E. G. de Koff, Alphen aan 
de Rijn; M. van Loon, Delft; J. J. Meijer, 
Beverwijk; G. L. M ooyman, ’s-Gravenha
ge; L. T. Renirie, Rotterdam; C. A. J. 
Trom p, Hoorn; J. Visser, Leidschendam;
D. Zegers, Rijswijk.

Geslaagd voor het Doctoraal Examen  
voor natuurkundig ingenieur
C. E. Baron van Asbeck, Voorburg; A. J. 
Boonstra, Arnhem ; R. F. de Bruine, H il
versum; J. J. M. Cauberg, Valkenburg; J. 
W. F. Dorleijn, Vlaardingen; B. van der 
Eijk, Delft; R. S. J. Geels, Delft; R. J. Ge
luk, Delft; G. J. Gerritsm a, ’s-Gravenhage;
H. W. H. G. G odefroij, Utrecht; P. B. 
Grabau, Amstelveen; O. M. Groen, Den 
Hoorn; J. W. J. Gunst, ’s-Gravenhage; R. 
van Halen, Delft; B. Hepp, Delft; L. Hoo- 
gerwerf, Zwijndrecht; J. E. A. Hoyng, 
’s-Gravenhage; D. H. van Hoijtema, Rot
terdam; H. W. Huigen, Leiderdorp; P. J. 
van der Hulst, ’s-Gravenhage; C. W. C. 
Huijsmans, Nootdorp; A. B. Kalden, ’s-Gra
venhage; A. H. Koetsier, Vaassen; F. W. J. 
Mansvelt Beek, Delft; E. Pais, Numans- 
dorp; U. Posthum a de Boer, Delft; H. M. 
van Schieveen, D elft (met lof); J. C. Simo- 
nis, Zoetermeer; C. Smorenburg, Hilver
sum; P. C. Steilberg, Delft; W. Veenstra, 
Leidschendam; A. W. Veneman, Arnhem;
B. Visman, ’s-Gravenhage; T. L. van Waart, 
Delft; C. W. van der Wal, Delft; K. Wit, 
's-Gravenhage; J. C. Zuidervaart, Rotter
dam.

Examencommissie Scheepswerktuig- 
kundigen, ’s-Gravenhage

Geslaagden voor diploma C over juni-juli- 
o kt ober 1968
O. Kam stra, J. Korevaar, R. Herrema, J.
E. van Os, B. van Roessen, E. F. A. Heijt, 
A. Dekker, E. Jonker, A. J. G. Strengholt, 
J. E. Langeraert, J. A. Pruijt, C. Los, B. 
T. Algra, J. den Boer, P. K. Raap en W. 
Jongedijk.

Instituut voor Scheepvaart en Luchtvaart, 
Rotterdam
In oktober 1968 bedroeg het aantal bezoe
kers aan het museum 2.691 en aan de 
bibliotheek 243. Voorts werden er 1.543 
boeken uitgeleend en 307 inlichtingen ver
strekt.

Nieuwe opdrachten

De heer C. Verolme heeft op 23 oktober 
1968 de gehele bouw van het mammoetdok, 
dat de naam  Prins W illem-Alexander zal 
dragen en waarin schepen tot een miljoen 
ton gebouwd en gerepareerd kunnen wor
den, opgedragen aan Aanneming Mij. Dirk

Verstoep Nederland N.V., ’s-Gravenhage, 
die ook de andere dokken en hellingen op de 
werf op het eiland Rozenburg heeft ge
maakt.
H et gecombineerde dok voor reparatie- en 
nieuwbouw heeft een lengte van 600 meter, 
een diepte van 12 meter en een breedte 
van 80 meter. Een nieuw snufje is de be
weegbare reusachtige tussendeur die een af
scheiding zal vormen tussen een schip dat 
gerepareerd een een mammoetschip dat 
gebouwd wordt.
Hoe snel er wordt gebouwd bewijst wel 
het feit, dat de helling voor schepen tot
400.000 ton dw —  lengte 360 meter, breed 
S0 m eter —  waarvoor op 5 december 1967 
de eerste paal werd geslagen, reeds gereed 
is gekomen. Er moesten 5500 palen voor 
worden geheid.
Op het 2 meter 50 dikke betondek is een
255.000 tons tanker in aanbouw —  ruim 
drie Domtorens lang —  die in april a.s. al te 
water moet gaan! Een nieuwe bokkraan 
m et een hefvermogen van 750 /800  ton en 
90 meter hoog is reeds in volle werking. 
G rotere dokken en hellingen zijn nog ner
gens gebouwd.

D e N.V. Scheepswerf ,,De H oop” te Lobith 
heeft opdracht ontvangen voor een open/ 
closed shelterdecker van 2400 t.d w ./3600 
t.dw. voor containertransport.
H et schip is bestemd voor de rederij „Scil- 
la” te Elsfleth (West-Duitsland). Tevens 
werd opdracht ontvangen voor een con
tainerschip van 7200 t.dw. voor buiten
landse reders.
H et schip zal gebouwd worden onder klas
se Lloyd’s Register of Shipping.

T ewaterlatingen

Op 1 november 1968 vond bij Verolme 
Verenigde Scheepswerven te Rotterdam  de 
naamgeving plaats van het m.v.s. Straat 
Algoa, in aanbouw voor de KJCPL tc 
Amsterdam.
De doopplechtigheid werd verricht door 
mevrouw N. van W alree-M unro.
H et schip is geconstrueerd volgens de klas
se van Lloyd’s 100 A 1, LMC, RMC, met 
notatie „eetbare olie of latex in de diep- 
tanks” en heeft de volgende hoofdafm etin
gen:
Lengte over alles 160,80 m, lengte tussen 
loodlijnen 149,89 m, breedte 23 m, holte 
to t „C ” dek 13,25 m en draagvermogen 
ca. 13.250 ton bij een diepgang van 10 m. 
H et zal verder voldoen aan de eisen van de 
Nederlandse Scheepvaart Inspectie en Ha- 
venarbeidsinspectie.
H et schip is geheel gelast, heeft een voor
overvallende voorsteven en een spiegelhek, 
waarbij vooral de speciale vorm van het 
achterschip opvalt. E r zijn 4 ruim en voor 
de m otorkam er en 1 erachter; er is een 
lange bak, een lange brug en een dekhuis, 
waarin verblijven en navigatiebrug zijn on
dergebracht op %  van de lengte van 
achter.
De ruimen 3 en 4 zijn van het open type 
en elk voorzien van 3 lange laadhoofden in 
het bovendek en in de 2 tussendekken. Ook 
op ruim 5 zijn in het B en C dek 3 lange 
laadhoofden aangebracht. In het voorschip 
bevinden zich 4 dieptanks voor eetbare oliën 
en een pompruimte. Alle tussendekken zijn 
voorzien van hydraulisch bedienbare „flush 
luiken”, de bovendek-luiken zijn gedeeltelijk



hydraulisch, gedeeltelijk mechanisch be- 
dienbaar.
Boven de m otorkam er, in de zij, bevinden 
zich 2 ladingkoelruimen; in  het achterschip 
nog 4 grote ladingkoelruimen. De koelin
stallatie hiervoor is in complete units ge
bouwd, die compleet beproefd aan boord 
zijn geplaatst.
De tanktop en een tussendek in ruim  5 
zijn versterkt speciaal voor vervoer van 
ertsladingen, terwijl ook voorzieningen zijn 
aangebracht voor het vervoer van contai
ners. E r is in ruim e m ate laadgerei opge
steld. Op de bak een m ast m et 4 bomen, 
geschikt voor 5, 10 en 15 ton. V erder hy
draulische kranen van 3, 5 en  8 ton, terwijl 
voor he t laden met containers een 21-tons 
twee-armige kraan tussen ruim  3 en 4  is 
opgesteld.
De ankerlier, laadlieren en kaapstanders 
zijn hydraulisch gedreven. De ventilatie van 
de ruim en is mechanisch, en een COs- 
brand blusinstallatie w ordt aangebracht voor 
alle ladingruimen, uitgezonderd dieptanks 
en koelruim en.
De accom m odatie is ruim  en m odern van 
opzet. E r zijn 1- en 2-persoons hutten, 
ruim e messrooms en salons. De wasserij 
en proviandkam ers liggen op het „C ” dek. 
De luxe ruim ten voor kapitein en HW TK 
zijn gelegen op het sloependek. E r is een 
gecom bineerde kaartenkam er-stuurhuis. Al
le ru im ten zijn airconditioned.
Als reddingmiddelen worden 2 72-persoons 
polyester sloepen opgesteld en 2 20-per- 
soons opblaasbare vlotten. V erder wordt 
het schip voorzien van alle moderne na
vigatie- en radio-apparatuur.
De elektrische installatie is 440 V /1 1 0  V 
AC.
De voortstuwing van het schip geschiedt 
door een Stork dieselmotor, type SW 6 cil. 
8 0 /1 6 0  m et een vermogen van 13.500 pk 
bij .118 omw/ min, welke he t schip een 
dienstsnelheid geeft van 21 knopen.
De m achinekam er is ui.tgerust met een con- 
trolstation, van w aaruit alle belangrijke 
hulpwerktuigen op afstand kunnen worden 
bediend. In  de controlstation zijn opgesteld 
een data logger-installatie, fabr. T.K.S., 
alsmede hoofdschakelbord, m anoeuvreerpa- 
neel, vriesinstallatie-paneel en handlingboard 
voor het op afstand bedienen van de trim- 
afsluiters.
De controlstation bevindt zich op het ope- 
rating dek. De hulpm otoren zijn 2 aan 2 
opgesteld in 2 gescheiden hulpm otorenka- 
mers, eveneens op het operating dek. Ook 
deze m otoren worden bediend vanuit de 
control-room . Elke hulpm otor fabr. K rom 
hout 430 pk, is gekoppeld aan een Heemaf 
generator van 3 20 KVA.
V oor het trim m en van de brandstof zijn 
beschikbaar een elektrisch gedreven zware 
olie trim pom p en een strippingpomp.
V erder zijn nog opgesteld 3 stuks hoofd- 
sm eeroliepom pen en 2 stuks brandstofcir- 
culatie-pom pen. Alle van het fabrikaat 
H outtuin.
De verticale hoofdzeekoelwaterpompen, cil. 
koelw aterpom pen alsmede de hulp- en 
vrieskoelwaterpom pen zijn van het fabri
kaat Stork. Alle elektrom otoren zijn van het 
fabr. Heemaf. Voor startlucht voor de 
hoofd- en hulpm otoren zijn beschikbaar 2 
luchtvaten, elk met een inhoud van 14 m3. 
De 3 stuks hoofdcom pressoren zijn van het 
fabrikaat Hoek-Schiedam. Voor het reini
gen van de brandstof en smeerolie zijn 3

stuks separatoren (fabrikaat Laval) opgesteld 
in een separator-kamer. Op het operating 
dek is een „Atlas” zoetwaterverdanvper-in- 
stallatie geïnstalleerd met een produktie van 
30 ton/'24 uur. .
H et lens- en ballastsysteem is uitgevoerd 
m et aparte leidingen naar de dubbele bo- 
demtanks.
De leidingen zijn voorzien van pneumatische 
vlinderkleppen en bevinden zich in een 
ductkeel, welke toegankelijk is vanuit de 
machinekamer. Deze ductkeel loopt van ma
chinekamer naar de palmolie-pompkamer 
in het voorschip.
In  een goed geoutilleerde werkplaats op 
het operatingdek staan o.m. ter beschikking 
een draaibank, boormachine, slijpmachine, 
en een lastrafo. De machinekamer is verder 
nog voorzien van diverse reserve onderdelen 
en gereedschapmagazijnen.

Op 25 oktober 1968 is bij de Nieuwe 
N oord Nederlandsche Scheepswerven N.V. 
te Groningen de tanker Bastiaan Broere te 
water gelaten, welk schip werd gebouwd 
voor rekening van Gebr. Broere N.V. te 
Dordrecht. De Bastiaan Broere is een zus
terschip van de begin augustus in de vaart 
gekomen Jacobus Broere. De schepen zijn 
genoemd naar de oprichters van Gebr. Broe
re N.V., de heren J. en B. Broere, waarvan 
eerstgenoemde in 1967 overleed. De heer 
Bastiaan Broere is hoofddirecteur van de 
onderneming.
K et nieuwe schip heeft een totale lengte 
van 82 m, een lengte tussen de loodlijnen 
van 74 m, bij een breedte van 12 m, en 
een diepgang van 5 m. Het draagvermogen 
is ca. 2300 ton. De 1500 pk Industriemotor 
zal het schip een snelheid van 12,5 knoop 
geven. De inhoud van de veertien lading- 
tanks bedraagt ca. 2800 m3.
N a het in de vaart komen van dit tweede 
schip van 2300 ton draagvermogen in de
cember 1968 zal de vloot van Gebr. Broere 
uit tien motortankschepen bestaan, t.w. 
twee van 2300 ton, drie van 1100 ton en 
vijf van 750 ton deadweight. Al deze sche
pen worden uitsluitend voor het vervoer 
van vloeibare chemische produkten inge
zet.

Proeftochten

18 Oktober 1968 heeft met goed gevolg 
proefgevaren het containerschip Stadt 
Aschendorf, bouwnummer 331 van N.V. 
Scheepswerf Gebr. Van der W erf te Deest, 
bestemd voor Partenreederei Neubau 331 te 
Aschendorf (Duitsland).
De hoofdafmetingen zijn: lengte 67,75 m, 
breedte 13 m en holte 3,75/5,70 m.
Het schip is speciaal ingericht voor het ver
voer van containers.
In  dit schip werden de volgende motoren 
geïnstalleerd:
Eén 4-takt, enkelwerkende M.W.M.-motor 
van het type Tb RHS 345 SU met een 
vermogen van 1800 pk bij 500 omw/min; 
twee 4-takt, enkelwerkende M.W.M.-moto
ren van het type D 232-12, elk met een 
vermogen van 216 pk bij 1800 omw/min; 
één 4-takt, enkelwerkende M.W.M.-motor 
van het type D 232-6 met een vermogen 
van 108 pk bij 1800 omw/min.
H et containerschip Stadt Aschendorf werd 
gebouwd onder toezicht van Bureau Veri- 
tas voor de klasse:
^  I 3 /3  L 1.1. A. & C.P. Glacé III.

Op de Waddenzee vanuit Harlingen heeft 
het m.s. Torsig, dat werd gebouwd door 
de Scheepswerf Gebr. Bijlsma te Wartena 
(Friesland), proefgevaren. H et schip is van 
het gladdektype beneden de 200 brt en 
werd gebouwd voor rekening van de re
derij Stenersen te Haugesund (Noorwegen). 
De voornaamste afmetingen zijn: lengte 
over alles 36,41 m, lengte loodlijnen 35,06 
m, breedte 7,02 m, holte 2,49 m, 134,59 
nrt en 325 dwt.
Voor de voortstuwing werd geplaatst een 
Caterpillar S 343 TA van 335 pk bij 1800 
omw/min, die het schip een snelheid geeft 
van 10 mijl.
H et schip is 3,85 m langer dan de serie van 
7 schepen die vorig jaar bij diverse werven 
in het Noorden voor Noorse rekening wer
den gebouwd.
Het ontwerp stamt van het ontwerpbureau 
Conoship te Groningen.

In oktober 1968 werd met goed gevolg 
beproefd de bodemzuiger Sliedrecht XXI V,  
bouwnummer 663 van Machinefabriek en 
Scheepswerf van P. Smit Jr. N.V. te Rotter
dam, bestemd voor de Koninklijke Maat
schappij tot het Uitvoeren van Openbare 
Werken „Adriaan Volker” N.V. te Rotter
dam.
Hoofdafmetingen zijn: lengte 63,50 m, 
breedte 11,50 m en holte 4,50 m.
In deze zuiger werden geïnstalleerd:
2 4-takt, enkelwerkende Werkspoor-mo- 
toren van het type TMAB 398, elk met 
een vermogen van 2000 pk bij 288 omw/ 
min; 1 4-takt, enkelwerkende Werkspoor- 
motor van het type RUB 215 X 10, met 
een vermogen van 1400 pk bij 1000 omw/ 
min.
De bodemzuiger Sliedrecht X X I V  werd ge
bouwd onder toezicht van Bureau Veritas 
voor de klasse:

I 3/3 D (service de port) 1.1.

23 Oktober jl. werd op de Noordzee een 
geslaagde technische proeftocht gehouden 
met het 1800 ton  dw metende m.t.s. 
Dutch Spirit.
Dit schip werd gebouwd in opdracht van 
de N.V. Tankvaart Rotterdam te Rotter
dam door de N.V. Scheepsbouwwerf v.h. 
De Groot en Van Vliet te Slikkerveer en 
werd op 12 juni jl. te water gelaten.
De Dutch Spirit is de eerste van een twee
tal motortankers, die voor de N.V. Tank
vaart Rotterdam door genoemde werf wor
den gebouwd. Reeds eerder werden door 
dezelfde werf 4 chemicaliëntankers ge
bouwd voor deze rederij.
De lengte over alles bedraagt 69,49 m, de 
breedte 11,50 m en de holte tot het hoofd
dek is 6,06 m.
De ladingtanks zijn uit roestvrijstaal ge
construeerd en zijn geschikt voor het ver
voer van vele soorten agressieve chemica
liën.
De voortstuwing geschiedt door een Smit- 
Bolnes dieselmotor van 1760 p.k. bij 300 
omw/min, die het schip een dienstsnelheid 
zal geven van ca. 12 mijl per uur.
De overdracht vond 25 oktober plaats, na 
de officiële proeftocht.
Het zusterschip Dutch Faith zal eind no
vember 1968 bij genoemde werf te water 
worden gelaten.



T IJD SC H R IFTEN  REVU E
U ittreksels van  enige belangrijke a rtike len  u it bu iten landse  tijdschriften, zoals deze w orden verw erkt in  de 

kaartzendingen, w elke h e t N a tionaa l T echnisch  In s titu u t voor Scheepvaart en  L u ch tv aa rt m aandelijks aan  de 
daarop  geabonneerden  doet toekom en. D e aanw insten  der b ib lio theek op nau tisch , resp. technisch gebied w or
den eveneens, kaa rten  verm eld , aan  bovengenoem de abonnees toegezonden. N iet-abonnees kunnen  zich afzonder
lijk op  deze aanw instenlijsten  abonneren. In lich tingen  w orden  gaarne v erstrek t do o r de directie van he t In s ti
tuut, Burg. s’Jacobp lein  10, R o tte rd am  (tel. 13 2 0  40).

„Dispositifs de réception des grands pétroliers”.
D oor een studiecommissie van de A.I.P.C.N . werd rapport uitge

bracht betreffende een aantal onderwerpen verband houdende met het 
lossen van grote tankers en de hiervoor benodigde havenoutillage. M et 
betrekking tot een snelle lossing werd een onderzoek ingesteld naar het 
benodigde aantal slangen met hun diameters, flexibiliteit, enz. Voorts 
worden besproken de resultaten van een studie betreffende constructie 
van kaden en pieren voor genoemde grote schepen en de faciliteiten 
(aantal en plaats van bolders, e.d.) voor noodsituaties, w anneer een 
schip onmiddellijk moet kunnen o ritmeren. De commissie onderzocht 
verder de diameter van een zwaaikom, w aarvoor de conclusie luidt, 
dat hiervoor moeilijk minimum waarden zijn aan te geven, daar te 
veel factoren hierbij een rol spelen. D oor de Nederlandse commissie 
werd een diameter van 1 , 5 - 2  keer de scheepslengte voldoende geacht, 
echter afhankelijk van de omstandigheden. De studie besluit met een 
discussie over het gewenste volume van perm anente ballasttanks. De 
conclusies lopen uiteen van 20 % (Engeland), 20-25 % (Rusland), 20- 
30 % (Japan), 30 % (Frankrijk), 30-40 % (Portugal) en  30-45 % 
(België).

(Bulletin de l'Association In ternationale Perm anente des C ongres  
de Navigation, vol I/II , no. 23 /24 , 1967, blz. 69-103).

„Design considerations for permanent-type offshore structures”,
C. J. P. v. Boven.

Onder permanente installaties voor plaatsing buitengaats verstaat 
de schrijver constructies m et een levensduur van 15 jaar of langer. 
Hieronder rekent hij boorplatformen, productieplatform en, boorput- 
beschermingsinrichtingen, vuurtorens, navigatieplatform en enz. Per
manente constructies zijn aangebracht in waterdiepten to t 350 voet 
diepte. Grotere waterdiepten leveren geen technische moeilijkheden 
op, doch op diepten groter dan 180 voet stijgen de bouwkosten aan
zienlijk. Ontwerpen voor de verschillende type platform en kunnen be
langrijk verschillen, daar in tegenstelling to t landinstallaties, voor het 
plaatsen van constructies in zee geen officiële voorschriften bestaan 
m.b.t. ontwerpen en ontwerpmethoden. In  de olie-industrie is in de 
loop der jaren een bepaalde standaardisatie ontstaan, die vrij alge
meen wordt aanvaard. In dit artikel worden enige ontwerpvoorwaar- 
den in beschouwing genomen met inachtneming van de uitgeoefende 
krachten door wind, zeegang, fundatiebelasting, e.d., die worden toe
gelicht met berekende voorbeelden.

(O ffshore Europe, 1968, blz. 51-55).

„A dissertation on stability of small boats”. G. N . Hatch.
In zijn dissertatie over stabiliteit betoogt de schrijver, dat slechts 

weinig jachtbezitters en ook eigenaren van kleine commerciële vaar
tuigen op de hoogte zijn met de stabiliteit van hun boot. Als voorlich
ting voor dit vitale onderdeel van de zeewaardigheid w ordt een bere
kend voorbeeld m et formules gegeven voor de vaststelling van de sta
biliteit van een willekeurig gekozen boot m et hellingshoeken van
0-140 0 en het hierbij behorende oprichtend koppel, toegelicht m et in 
grafieken verwerkte curven voor boten met waterdichte en niet-water- 
dichte dekhuizen, boten in ongetrimde en getrimde toestand en met 
positieve en negatieve stabiliteit. Benadrukt wordt, dat de stabiliteit 
wordt bepaald door drie factoren: de oorspronkelijke m etacenter 
hoogte, de stabiliteitsgrenzen en dempende effecten, waarop uitvoe
rig wordt ingegaan. M.b.t. de dem pende werking w ordt opgemerkt, 
dat een smalle uitstekende vleugel van enige voeten lengte aanzien
lijk meer resultaat oplevert dan grote kimkielen.

(Ship & Boat, april 1968, blz. 34-37, 1 lijnentek., 4 graf., 1 tabel).

„The resistance of a high displacement-length ratio trawler series”,
C. Ridgely-Nevitt.

Beschreven worden de uitkomsten van modelproeven in vlak w ater 
van een aantal trawlers met groot volume t.o.v. hun lengte. V an  de 
modellen, die prismacoëfficiënten hadden van 0,55 tot 0,70 en water- 
verplaatsing-lengteverhoudingen van 200 tot 500 werden de rest- 
weerstand contouren en natte oppervlak coëfficiënten uitgezet m et het 
doel om weerstandschattingen mogelijk te  maken bij snelheid-lengte 
verhoudingen van 0,7 tot 1,5. A an de hand van proeven is voorts 
vastgesteld, dat de totale weerstand tamelijk langzaam verandert als 
functie van de breedte-diepgang verhoudingen. Vermeld wordt, dat 
de experimenten met een model, dat was voorzien van een bulb-

steven en een platte spiegel een weerstandvermindering opleverden 
van 7 %. De resultaten van de proeven, die werden uitgevoerd door 
het Amerikaanse Webb Institute of Naval A rchitecture en worden 
toegelicht met een groot aantal grafieken en tabellen kunnen scheeps
bouwers van groot nut zijn voor het snel bepalen van het machinever- 
mogen voor hun ontwerpen, niet alleen voor trawlers, doch ook voor 
sleepboten, brandweerboten en dergelijke vaartuigen.

(Trans, o f the Soc. o f N ava l A rch itec ts  and M arine Engineers, 
1967, blz. 51-78, 35 graf. en fig., 4 tab.).

„Application of gas turbine combined cycle to marine steain turbine 
plant”. H. M atsuoka, S. Yam ate en K. Tsushima.

D oor M .H.I. is een onderzoek ingesteld naar de mogelijkheid van 
toepassing van een gasturbine gecombineerd met een stoomturbine 
ter vergroting van het machinevermogen aan boord van mammoet- 
tankers en tevens om op deze wijze een economische vermindering 
van het brandstofverbruik te bereiken. Als een mogelijkheid hiertoe 
werd in studie genomen de installatie van een klein oliegestookte gas
turbine voor het aandrijven van de hoofdgenerator, ‘hoofdvoeding- 
waterpomp en de fan  voor de geforceerde trek van de ketel, terwijl 
de uitlaatgassen >van de gasturbine tevens benut zouden kunnen wor
den als verbrandingslucht voor de hoofdketel. Als voordelen worden 
genoemd een verbetering van de algehele thermische efficiency en 
het feit, dat de gasturbine de hulpwerktuigen met een constant 
toerental aandrijft, onafhankelijk van het aantal omwentelingen van 
de schroef. De constructie, onderhoud, brandstofverbruik, enz. wor
den uitvoerig toegelicht.

(M itsubishi H eavy Industries Technical R eview , no. 1, 1968, blz.
1-9, 7 graf., 7 fig., 3 tab.).

Developments with respect to sliip’s strength”, E. M. G. Roren. 
(Det norske Veritas).

De snelle ontwikkeling van gespecialiseerde schepen, zoals bulk
carriers, containers en zeer grote tankers (o.m. studies van schepen in 
de orde van grootte van 500.000-1.000.000 ton d.w.) heeft de scheeps
bouw de laatste jaren voor tal van problemen gesteld, i.v.m. de sterkte, 
die technisch weliswaar als opgelost kunnen worden beschouwd, doch 
waarbij steeds weer nieuwe aspecten moeten worden bekeken, daar de 
structurele vorm en inrichting voor een optimaal schip dikwijls belang
rijk kunnen afwijken van het conventionele type. De schrijver vat de 
vraagstukken die prim air van belang zijn voor de sterkte van een schip 
in 5 punten samen, t.w. belastinginvloeden door golven, de structurele 
sterkte om deze belastingen op te vangen, de staalgewichten m.b.t. 
sterkte en functie, de kwaliteiten van het materiaal en rationele veilig
heidsmarges. Uitvoerig wordt ingegaan op de beide eerstgenoemde 
factoren, die van groot belang worden geacht en die worden toegelicht 
met aanbevelingen om een schip zo sterk en veilig mogelijk te bouwen 
(langsscheepse en dwarsscheepse sterkte, lokale sterkte, stabiliteits- 
problemen, spanningen in zeegang). Ook factoren, w aarm ede bij het 
dokken rekening moet worden gehouden, worden aan de orde gesteld.

(Shipbuilding and Shipping R ecord, 1 juni 1968, blz. 785-789 en 
795, 13 fig. en graf.).

„Where dynamic positioning stands”.
In  de praktijk is gebleken, dat het dynamisch positie-houden, een 

systeem, waarbij boorschepen en -platformen door zij- en boegschroe
ven op hun plaats worden gehouden zonder verankering, met be
hulp van gevoelige elektronische apparatuur b.v. bakens op de zeebo
dem, alleszins betrouw baar is, zodat reeds verscheidene booreenhe
den er mede zijn uitgerust. D e elektronische hulpmiddelen baren 
geen zorgen meer, wel echter het probleem welke toepassing van 
sohroeven het meest doelmatig is. Door L. I. D anforth, president 
van Applied Oceanics (U.S.) werden op de „1968 Offshore Explora- 
tion Conference” enige systemen behandeld, t.w. de om verticale en 
horizontale assen draaiende ommantelde schroeven en de cycloïdale 
schroeven. De spreker gaf als zijn conclusie, dat het cycloïdale sys
teem diverse voordelen biedt en dus de voorkeur verdient boven tun- 
nelschroeven e.a. waarvan als nadelen worden genoemd een groot 
benodigd vermogen en trage reactie. N aar schatting kost het veran
keren en het anker hieuwen bij verplaatsing 30 % van de tijd die op 
lokaties wordt doorgebraoht.

(O ffshore, mei 1968, blz. 33-36, 1 fig.).


