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In  de eerste plaats in grote trekken iets 
over de situatie in  de scheepsbouw. Deze 
w ordt in principe bepaald door vraag en 
aanbod van tonnage. A l sinds een aantal 
jaren  is e r m inder vraag dan aanbod en 
dit verklaart de zorgelijke toestand in  de 
scheepsbouw.
Deze situatie wordt doorkruist door de 
vraag naar grotere schepen, die niet alleen 
de olietankers geldt. V an de weerom
stuit doet deze ook weer een vraag naar 
kleinere vrachtschepen ontstaan. Evenals 
in het wegvervoer voor de internationale 
en interregionale verbindingen steeds gro
tere vrachtwagens worden gevraagd, die 
de behoefte aan kleinere expeditie-auto’s 
voor het lokale transport doen ontstaan, 
zo draagt de vraag naar kleinere schepen 
een com plem entair karakter.
Voor de „kleine” scheepsbouw, speciaal 
de coasterbouw, liggen in  deze ontwik
keling perspectieven. H ierbij kom t dat de 
transportw ereld sinds enkele jaren een 
duidelijke trend naar rationalisatie te  zien 
geeft en deze laat ook de scheepsbouw 
niet ongemoeid.
D e grote vlucht van het containervervoer 
vraagt speciale containerschepen, het 
blokpaksysteem  (heftruck) voor goederen 
doet een groeiende behoefte aan pallet- 
schepen ontstaan, terwijl het toenemende 
wegtransport de vraag naar z.g. ro ll-o n / 
roll-off in  de hand werkt. Alles is erop 
gericht om de dure laad- en lostijden in 
de havens to t een m inim um  te beperken. 
D oor de vele nieuwe technische voor
zieningen nem en de bouwkosten van 
kleinere schepen toe. H ieruit is weer aan 
de rederskant een exploitatieprobleem  
ontstaan. D oor de lage vrachttarieven en 
de steeds stijgende nieuwbouwprijzen is 
het vooral voor de kapitein /eigenaar 
m oeilijk geworden zijn schip nog lonend

te exploiteren. In  enkele landen zien wij 
dan ook de situatie ontstaan dat de be
m anning van kleinere schepen gaat delen 
in de opbrengsten van het schip om  elk 
bemanningslid bij de exploitatie te  inte
resseren.
Deze situatie m aakt dat de kleinere w er
ven, zoals in Groningen, nog altijd in 
een moeilijke positie verkeren. D at de 
13 werven, die in Conoship zijn ver
enigd, in het algemeen een vrij goede 
positie hebben —  de m eeste bezitten or
ders to t eind 1969, andere to t m edio 
1969 —  heeft een  eigen verklaring. Deze 
verklaring is als volgt:
In  het rapport over de ontwikkelingsm o
gelijkheden van de N ederlandse scheeps
bouw van de z.g. commissie K eyzer w ordt 
zowel voor de „grote” als de „k leine” 
scheepsbouw m eer samenwerking tussen 
de werven bepleit. D it lijkt voor de hand  
te liggen, m aar m en bedenke dat van 
alle ondernem ers de scheepsbouwers wel 
de m eest uitgesproken individualisten zijn . 
De scheepsbouwers in het noorden van 
ons land m aken hierop geen uitzondering. 
Conoship levert hiervoor een typisch 
voorbeeld. C onoship is 14 jaar geleden 
door 14 werven opgericht, m et de be
doeling om  gezamenlijk de acquisitie te 
gaan bedrijven. De eerste tien jaren  is 
hiervan niets gekomen, is er ogenschijn
lijk weinig bereikt op het stuk van de 
samenwerking.
Ogenschijnlijk, w ant in feite is in die tien 
jaar een m entaal groeiproces to t stand 
gekomen, gevolg van het onderling con
tact tussen de werven, dat het m ogelijk 
m aakte op het juiste ogenblik to t daad
werkelijke sam enwerking over te  gaan. 
Toen ongeveer 4  jaar geleden de coaster
bouw in een bijzonder moeilijke situatie 
kwam te  verkeren en tevens de nieuwste

ontwikkelingen op het gebied van het 
laden en lossen begonnen door te zetten, 
zagen de Conoship-werven in dat zij ieder 
voor zich niet tegen de nieuwe toestand 
w aren opgewassen.
R eeds kort na de oprichting van Cono
ship was een gezamenlijk ontwerpbureau 
opgericht. D it bureau werd de laatste 4 
ja a r aanmerkelijk versterkt en spoedig ge
volgd door een centraal inkoopbureau en 
acquisitie-apparaat.
H et Conoship-bureau werd voorts uitge
rust m et een arbeidskundige voor de effi
ciënte regeling van de planning, de werk
voorbereiding en de werkuitvoering.
Als gevolg hiervan werd het mogelijk zelf 
schepen te ontwerpen die aan de eisen 
van deze tijd voldoen en met deze ont
werpen de m arkt te benaderen. De resul
taten zijn niet uitgebleven: via Conoship- 
nieuwe-stijl zijn in de afgelopen vier jaren 
34 opdrachten voor de bouw  van sche
pen verkregen, zowel uit eigen land als 
u it O.- en W .-Duitsland, Engeland, Noor
wegen en Denem arken.
H et bijzondere van deze opdrachten is 
dat de Conoship-werven hiermee een 
m ark t hebben gekregen, w aaraan zij vroe
ger ieder voor zich nooit zouden zijn 
toegekomen. H ierbij is alleen al het feit 
van doorslaggevende betekenis, dat ieder 
van de 14 werven niet in staat was hier
voor het geëigende verkoopapparaat op 
te bouwen. Bovendien zijn verscheidene 
van de opdrachten van een omvang, die 
niet één van de werven zelfstandig had 
aangekund.
Ik  noem  u de opdracht van 10 coasters 
uit O .-Duitsland, die binnen één jaar 
m oesten w orden afgeleverd en van 7 
coasters uit Noorwegen met een levertijd 
van 7 maanden. Dankzij de structuur 
van de samenwerking was het mogelijk
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deze grote orders te accepteren en binnen 
de gestelde leveringstermijn uit te voeren. 
De bereikte resultaten hebben de bereid
heid tot samenwerking bij de werven aan
zienlijk verhoogd. De verwachting be
staat dan ook dat de gezamenlijke capa
citeit geleidelijk aan zal uitbreiden. Be
draagt deze nu ca. 20 schepen per jaar, 
in 1973 hopen wij dat deze tot 40 schepen 
zal zijn toegenomen. Dit zal m oeten wor
den bereikt door de samenwerking op 
basis van een rationele arbeids- en pro- 
duktieverdeling steeds verder door te 
voeren. N aar de mogelijkheden hiervan 
wordt thans een breed opgezet onder
zoek ingesteld. Een interessant punt hier
bij zijn de mogelijkheden voor de inscha
keling van de computer in de scheeps
bouw.
Ook de Conoship-werven m aken in  toe
nemende m ate van deze mogelijkheden 
gebruik. E en scheepsbouwkundig inge
nieur werd aangetrokken om juist deze 
mogelijkheden zoveel als mogelijk is te 
doen toepassen, zowel op de werven als 
op de tekenkamer.
De toekomstplannen van Conoship zul
len ook van invloed zijn. op de arbeids- 
bezetting van de werven en in  zekere 
zin van de streek. Bedacht m oet worden 
dat de werven typische cascobouwers zijn 
en dat de verdere afwerking van het cas
co wordt uitbesteed aan de vele gespe
cialiseerde toeleveringsbedrijven in het

noorden. De Conoshipwerven hebben 
momenteel gezamenlijk rond 400 m an in 
dienst en zij geven indirect werkgelegen
heid aan nog eens zo’n 300 man.
M et de voorgenomen capaciteitsuitbrei
ding zal ook de arbeidsbezetting gaan toe
nemen. O m dat de samenwerking het 
meeste baat zal vinden bij een steeds 
verdergaande specialisatie, zal ook de be
hoefte aan gespecialiseerde vakmensen 
gaan toenemen. H et ligt voor de hand 
dat de werven op den duur door middel 
van bedrijfsopleiding een verlengstuk 
zullen m oeten gaan vorm en op de Beme- 
tel-scheepsbouwopleiding, die in  Hooge
zand aan. L.T.S. w ordt gegeven. 
Specialisatie is al geruime tijd het slag
woord voor de Conoshipwerven en dit 
zal in de nabije toekom st nog meer het 
geval worden. H oe ver Conoship hiermee 
al is gevorderd, kan worden geïllustreerd 
aan de hand van een opdracht, die wij 
enkele m aanden geleden van de N.V. 
Aannemersbedrijf, voorheen Fa. T. den 
Breejen van den Bout hebben ontvangen 
en waarvan de uitvoering nu waarneem 
baar is geworden. H et betreft een order 
van 10 elevatorbakken m et een gezamen
lijk laadverm ogen van 15.000 ton, naar 
ik meen te weten de grootste bakken, die 
to t nu toe worden gebruikt.
Iedere bak heeft een inhoud van 750 m 3, 
de lengte bedraagt 74 m, de breedte 
8,85 m en de beunlengte 55 m. De order

moet binnen tien maanden zijn uitge
voerd. U zult begrijpen dat ook in dit 
geval geen van de werven afzonderlijk 
in staat was geweest deze omvangrijke 
opdracht binnen zo korte tijd uit te voe
ren. H et was ook niet mogelijk geweest 
de 10 bakken over 10 van de 14 werven 
te verdelen zodanig dat iedere werf bin
nen tien maanden één bak zou kunnen 
afleveren. Om deze order aan te kunnen, 
m oest het beginsel van de onderlinge pro- 
duktieverdeling op basis van specialisatie 
worden toegepast.

Dit is als volgt bereikt:
a. de order wordt over 10 werven ver
deeld (de overige 3 werven hebben daar
door de ruimte om andere opdrachten 
uit te  voeren),

b. één werf levert de voorschepen,
c. één werf levert de achterschepen,
d. vijf werven leveren de midscheeps- 
secties,
e. vier werven verzorgen de samen
bouw.

Op deze wijze is het mogelijk dat van
daag, bijna 4 maanden na de ontvangst 
van de opdracht, de eerste bak kan wor
den te water gelaten, gevolgd door nog 
vier bakken vóór het einde van dit jaar 
en dat in de eerste twee m aanden van 
1969 de vijf overige bakken kunnen wor
den afgeleverd.



DE NIEUW E SULZER SCHEEPSDIESELMOTOR MET VERGROTE CILINDERMIDDELLIJN
Terugblik op de ontwikkeling van de Sulzer-dieselmotor gedurende de laatste 15 jaar. De Suezblokkeringen als aanleiding tot vergroting 
van het vermogen van scheepsdieselmotoren. Wedloop tussen stoom- en dieselaandrijving. Van de Sulzer RD  naar de RDN-serie. Ver
hoging van het cilindervermogen. Vermindering van de verhouding tussen vermogen en gewicht. Vier principiële mogelijkheden om 
het vermogen te vergroten. Hogere effectieve gemiddelde druk. Grotere cilindermiddellijn. Constructieve verbeteringen en vereenvou
digingen van de uit de R N —typeserie overgenomen onderdelen. Nieuw bij de RN D : drukvulling bij constante druk, geen roterende uit- 
laatschuif. Veranderingen aan de pakkingbussen, het zuigerkoelsysteem, de cilindervoering en de krukas.

Met de bouw van grote tankschepen en 
bulk-carriers en in de laatste tijd ook van 
snelle containerschepen groeide de behoef
te aan een verdere verhoging van het een- 
heidsvermogen van grote scheepsmotoren. 
Deze ontwikkeling in de scheepsbouw 
werd versneld door de eerste blokkade 
van het Suezkanaal in het jaar 1956 en 
de daardoor optredende noodzakelijkheid 
met veel grotere en goedkoper transpor
terende tankers de route om Kaap de Goe
de Hoop te  nemen. Beperkte zich het 
toenmalige asvermogen nog to t 10.000 a
12.000 pk, de in het midden van de 
vijftiger jaren in zwang komende drukvul
ling door gasturbines van tweetaktmoto- 
ren m aakte een verdere vermogensver- 
meerdering tot ca. 18.000 pk mogelijk. Op 
grond van de goede met talrijke motoren 
met drukvulling verzamelde ervaringen 
ontwikkelden Gebr. Sulzer het RD 90- 
type. Bij een boring van 900 mm en een 
slag van 1550 mm bedroeg het vermogen 
per cilinder van deze motor 2.500 pk,
d.w.z. het totale vermogen met 12 cilin
ders 30.000 pk. Bij de herhaalde sluiting 
van het Suezkanaal en de daarmede ver
bonden neiging naar nog grotere tankers 
tot meer dan 300.000 t draagvermogen 
konden ook deze hoge eenheidsvermogens 
niet helemaal meer aan de vraag voldoen 
en in de wedloop om de grote aandrijfver- 
mogens overwon weer de stoomturbine. 
M aar de constructeurs van dieselmoto
ren beantwoordden dit weer naar voren 
dringen van de stoomturbines met moto
ren van nog hoger vermogen, de Sulzer- 
fabrieken m et het type RND 105 (fig. 
la  en lb). Als zijn voorganger, de RD- 
m otor met grote cilindermiddellijn, ver
tegenwoordigt deze nieuwe eenheid een 
belangrijke mijlpaal bij een ontwikkeling, 
die meer dan 15 jaar in beslag genomen 
heeft; het hoge prestatie-niveau is reeds 
bevestigd op de proefstand.
Door de verhoging van de spoeldruk van 
het vroegere conventionele niveau tot de 
tegenwoordige druk heeft een meer dan 
tweevoudige vergroting van de effectief 
gemiddelde druk plaatsgevonden, waarbij 
de verbrandingsdruk met slechts 50 % 
toenam. Bij het invoeren van de turbo- 
drukvulling steeg de uitlaatgastemperatuur 
vóór de turbine met ca. 50 % en deze kon 
op die hoogte gehouden worden. Dit geeft 
een aanwijzing, dat niettegenstaande de 
voortdurende verhoging van de effectieve 
gemiddelde druk de totale brandstof-lucht- 
verhouding ongeveer dezelfde gebleven is. 
Tengevolge van de betere expansie van 
de uitlaatgassen in de turbine hebben de

temperaturen daarna de neiging te dalen. 
In dezelfde periode werd de cilinder
middellijn van de langzaam lopende 
scheepsmotor met ca. 45 % vergroot, 
m aar wegens bepaalde redenen de ge
middelde zuigersnelheid slechts met 25 % . 
Door combinatie van alle in aanmer
king komende factoren werd een bijna 
vijfvoudige vergroting van het cilinderver

mogen bereikt. Een dergelijke verbazing
wekkende winst in vermogen had men 
zich vijftien jaar geleden niet kunnen 
voorstellen. Bovendien is er bij dit alles 
een welkome vermindering van het spe
cifieke brandstofverbruik van 160 op 150 
g /pkh  opgetreden. D it is voornamelijk te 
danken aan het wegvallen van de mecha
nisch gedreven spoelpompen, m aar ook

Fig. la . De nieuwe Sulzer-scheepsdieselmotor Type 8 RND 105. Deze direct omkeerbare, 
enkelwerkende tweetaktmotor is geschikt voor directe koppeling met de schroefas. M et 8-12 
cilinders kan deze motor een vermogensgebied van 32.000 pk tot 48.000 pk overbruggen.

Voornaamste gegevens:
Cilindermiddellijn 1050 mm
Slag 1800 mm
Maximaal continu-vermogen 4000 pk/cil. bij

108 omw/min.
Totaal vermogen 32.000 pk
Gemiddelde effectieve druk 10,7 kg/cm 2 
Compressie-einddruk ca. 65 kg/cm 2

Verbrandingsdruk ca. 85 kg/cm 2
Specifiek brandstofverbruik 150 g/pkh 
Brandstofverbruik per uur 4800 kg
Afmetingen 21230 X 11680 X 4500 mm 
Gewicht van zuiger en zuigerstang 7000 kg 
Zuigerbelasting bij verbrandingsdruk 740 t 
Gewicht van de krukas 2101
Totaalgewicht zonder water en olie 11801
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Fig. lb. Hoofdafmetingen (in mm) van de 8 RND  105-motor van 32.000 pk bij 108 omw/min.

Year

Fig. 2. Verloop van de vermogensverhogin- 
gen van de Sulzer-scheepsdieselmotor per cilin

der en bij de uitvoering met twaalf cilinders

aan een verdere verhoging van het ren
dement van de turbo-drukvulgroepen. 
Figuur 2 toont de geweldige en gedeel
telijk sprongsgewijze, door voortdurende 
vergroting van de cilindermiddellijn en 
verbetering van de drukvulling veroor
zaakte vermogensvermeerdering per cilin
der. Kon 15 jaar geleden nauwelijks meer 
dan 12.000 pk van een scheepsmotor ver
wacht worden, thans staan bijna 50.000 
pk ter beschikking.
Samenhangend met deze vergroting van 
het vermogen kon het gewicht per pk 
van de motoren in belangrijke m ate ver
minderd worden. Zoals uit figuur 3 te 
zien is, is dit van ca. 60 k g /p k  in het 
jaar 1950 tot bijna 30 k g /p k  gedaald. 
Principieel zijn er slechts vier wegen om 
het vermogen van een dieselmotor te ver
groten, en wel door verhoging van:

het aantal cilinders 

de zuigersnelheid 

de gemiddelde effectieve druk en 

de cilindermiddellijn.

Het aantal cilinders van een m otor is 
beperkt. M eer dan 12 cilinders in één rij 
of jV-vorm bij grote motoren komt we
gens verschillende redenen niet in aan
merking. M aar ook de zuigersnelheid kan 
niet willekeurig hoog gekozen worden, 
omdat een goed voortstuwingsrendement 
een hoog aantal omwentelingen niet toe
laat en een grote zuigerslag de m otor te 
hoog, te breed en te zwaar maakt.
Aldus blijven voor de vergroting van het 
cilindervermogen alleen nog over de beide 
mogelijkheden: verhoging van de gemid

delde effectieve druk en vergroting van de 
cilindermiddellijn.
Door m eer lucht in de cilinder te brengen 
bij steeds hogere druk kan men theo
retisch de gemiddelde effectieve druk naar 
willekeur verhogen. Dit voert echter tot 
hogere compressie- en verbrandingsdruk- 
ken en daardoor onvermijdelijk tot zwaar
dere constructiedelen en tot speciale con
structies voor het opnemen van de ther
mische belasting.
Wat de grootte van de cilindermiddellijnen 
betreft zijn de meningen in de laatste 
jaren enigszins gewijzigd. Terwijl niet zo 
lang geleden 760 mm als behoorlijk groot 
werd aangezien, is men intussen aan 900 
mm gewend geraakt en zijn 1000 of meer 
millimeter reeds uitgevoerd. Deze grootte 
m aakt het mogelijk een vermogen van 
bijna 50.000 pk te verkrijgen uit een 
tw aalfcilinderm otor,. wat voldoende is 
voor de grootste vermogens, die thans op
genomen kunnen worden door een enkele 
langzaam lopende schroef.
Natuurlijk was de vergroting van de ci
lindermiddellijn niet mogelijk zonder de 
oplossing van verschillende daarmee ver
bonden constructieve problemen. Daaron
der vallen:
Verwerking van de zuiver mechanische, 
evenredig met het zuigeroppervlak aan
groeiende krachten. Dit gaf geen grote 
moeilijkheden, omdat de mechanische be
lastingen en de specifieke drukken door 
schaalvergrotingen van de dragende door
sneden op het normale niveau gehouden 
konden worden. Het betreft hier voorna
melijk de drijfstangen, de lagers en de 
trekankers. Niettemin moesten deze on
derdelen aan een nauwkeurige en kritische

beoordeling onderworpen worden en, voor 
zover nodig, aan een verfijning in hun 
constructie.
Stromingsproblemen in verband met de 
spoeling. Omdat de geometrische vergro
ting slechts 15 % uitmaakte, konden de 
bekende modelwetten ook verder gebruikt 
worden en daarbij waren geen principiële 
moeilijkheden te verwachten.
De thermische problemen behoren tot de 
moeilijkste. Om tegen de hogere mechani
sche belastingen bestand te zijn, moesten

lb/bhp

Fig. 3. Vermindering in gewicht in kg /pk van 
de Sulzer-sclieepsdieselmotoren in de laatste 

35 jaar
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bijv. de wanddikten van de cilindervoerin- 
gen en van de zuigerbodem vergroot w or
den. Een versterking alleen zou echter de 
therm ische belasting van deze constructie- 
delen op ontoelaatbare wijze vergroten. 
Om deze binnen te beheersen grenzen 
te  houden werd naar constructief nieuwe 
oplossingen gezocht, die het mogelijk 
m aakten de sterk verw arm de delen be
trekkelijk dun te houden. Daarbij moesten 
deze zodanig gesteund worden, dat zij 
tegen de hoge gasdrukken opgewassen 
waren. Op de gekozen oplossing zal later 
nader worden ingegaan.
De invoering van de nieuwe grote m otor 
bood gelegenheid to t het aanbrengen van 
vereenvoudigingen en verbeteringen, die in 
al deze jaren op grond van de m et de 
R D -m otoren opgedane ervaringen verza
m eld waren. Figuur 4 toon t een door
snede van de R N D -105-m otor in verge
lijking m et die van het type R D  90; 
beide zijn zij op dezelfde cilindermiddellijn 
en dezelfde slag gecorrigeerd, zodat een 
directe vergelijking tussen de afwijkende 
constructiedelen mogelijk is.
Z oals daaru it te zien is werden bij de 
nieuwe uitvoering de principiële construc- 
tie-elem enten aangehouden. Dit betreft:
—  het principe van de dwarsspoeling met 

een eenvoudig cilinderdeksel zonder 
uitlaatklep;

—  de gelaste fundatieplaat en  kolommen, 
die samen m et het gietijzeren cilinder- 
blok een zeer stijf langsverband vor
men. D aarin  worden de verticale ver- 
brandingskrachten door doorgaande 
trekankers opgenomen;

—  de scheidingswand m et pakkingbussen 
voor de volledige scheiding van kruk- 
en cilinderruim te;

—  de koeling van de zuigers door water 
ter verlaging van de zuigertemperatu- 
ren onder het m et oliekoeling te berei
ken niveau. Deze maatregel beschermt 
de rondgepom pte smeerolie tegen ther
mische invloeden, om dat deze niet aan 
de in de zuigerkoelruimten aanwezige 
hoge tem peraturen blootgesteld is.

M et deze verbeteringen alleen namen de 
constructeurs echter nog geen genoegen; 
zij brachten nog enige opmerkelijke ver
nieuwingen aan. De belangrijkste daar
onder is de toepassing van gelijkdruk- 
vulling, wat tegenover de bekende stoot- 
drukvulling een grote vereenvoudiging en 
verbetering betekent. De overgang naar 
d it proces was echter alleen mogelijk door 
verder ontwikkelingswerk, samen met het 
voortdurende streven naar hogere druk
ken.
De te bereiken gemiddelde effectieve druk 
hangt af van de in de cilinder te  ver
branden hoeveelheid brandstof. Deze is 
weer afhankelijk van het in  de cilinder 
opgesloten gewicht aan lucht. Zonder ver
dere hulp bij de spoeling beschikt een 
tw eetaktm otor slechts over de door de vrij 
lopende, door de uitlaatenergie aangedre
ven turbine geleverde lucht. Deze lucht
hoeveelheid blijkt echter niet voldoende 
te zijn.
Als m en extra-hulpmiddelen bij de spoel- 
luchtlevering vermijden wil, dan bestaan 
er slechts drie gelijkwaardige mogelijkhe
den om m eer lucht in  de cilinder te bren
gen:
1. H et aan de turbine met zo min m o

gelijke verliezen toevoeren van de in 
de cilinder aan het eind van de ex- 
pansieslag beschikbare potentiële ener
gie in de uitlaatgassen;
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Fig. 5. Invloed van het totale rendement van 
de turbo-drukvulgroep TC op het gedrag van de 

RND-motor, opgemeten aan een 
8 R N D  68-motor

--------------------100 % belast, p =  10,9 kg /cm 2

Fig. 4.
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RD90 RND 105
Doorsneden van de RD  90- en de RN D  105-motor op dezelfde cilindermiddellijn

gereproduceerd

_  _  86 % belast, pme =  9,8 kg /cm 2

-50 % belast, pmg =  6,8 kg /cm 2

2. Het benutten van deze energie met 
het optimale gecombineerde rende
ment van de afgasturbine;

3. De op deze wijze verkregen spoel- 
lucht moet met een optimale vullings- 
graad en m et toepassing van tussen- 
koeling de cilinder vullen m et zo hoog 
mogelijke dichtheid.

Zonder twijfel is op dit gebied in de 
laatste jaren grote vooruitgang bereikt, zo
dat volgens de w et van de afnemende 
opbrengst men in de toekom st nauwelijks 
nog grote verbetering zou mogen verwach
ten.
Ook .'wat betreft de rendem enten van de 
drukvulgroepen werden reeds hoge waar
den bereikt; nog hogere zouden echter 
wenselijk zijn. E en  winst aan rendem ent 
van slechts één procent kan de aan de 
m otor toegevoegde luchthoeveelheid ver
groten en daarmee de bedrijfszekerheid er 
van verbeteren, of ook het vermogen er
van vergroten. E r zijn zeker ook bij de 
verdere ontwikkeling van de drukvulgroe
pen nog verbeteringen te  verwachten. De
ze mogen echter de bedrijfszekerheid niet 
beïnvloeden; het rendem ent van de druk- 
vulling mag ook na een lange bedrijfs
tijd niet verminderen.
Fig. 5 toont hoe de wijzigingen in het 
gecombineerde rendem ent van de turbo- 
lader de karakteristieken van een m otor 
kunnen beïnvloeden.
Wat betreft de potentiële energietoevoer 
door de uitlaatgassen m oeten enkele prin
cipiële beschouwingen naar voren ge
bracht, worden.



Fig. 6. Drie principieel verschillende opstel
lingen van de turbo-drukvulgroepen

De cilinderuitlaatgasenergie kan verdeeld 
worden in de afblaasenergie vanaf de ci- 
linderdruk naar beneden to t op een on
geveer constante druk en vervolgens tot 
op de atmosferische druk. H et eerste, uit 
druk- met tem peratuur- en snelheidsspit- 
sen bestaande deel, bevat veel energie, die 
echter wegens het pulserende karakter 
slechts met een laag rendem ent te  gebrui
ken is. H et tweede deel daarentegen kan 
door zijn min of meer constante druk m et 
een veel beter turbinerendem ent benut 
worden.
Hoewel met een lager rendem ent benut, 
had bij de to t nu toe toegepaste oplaad- 
druk de stootenergie bij het m eestal ge
bruikte pulserende proces het belangrijk
ste aandeel. M et de voortdurende verho
ging van de oplading echter won het onder 
constante druk staande deel steeds gro
tere betekenis. Onder deze om standighe
den was het logisch, de beste benutting 
door een tweetrapsproces te  realiseren, 
d.w.z., het eerste deel in een afzonderlijke 
stootturbine en het tweede deel in  een toe
gevoegde drukturbine te benutten (fig. 6). 
Bij zeer hoge oplading begint echter de 
energie van de drukturbine zodanig over
wegend te worden, dat het lonend was te 
trachten de stootturbine weg te laten, zon
der vrees voor al te hoge rendem entsver- 
liezen.
Voor het beproeven van de verschillende 
drukvulsystemen gebruikte m en op de 
proefstand in W interthur een omgebouw
de achtcilindermotor uit de norm ale serie 
RD  68, met 680 mm cilindermiddellijn 
en een oorspronkelijk vermogen van 
10.000 pk. In  de loop van deze m eer 
dan een jaar durende proeven kon dit 
vermogen tot 14.500 pk opgevoerd wor
den.

Sam envattend geeft figuur 7 de resulta
ten van de zuiver principieel mogelijke 
opstellingen, t.w. de stootdrukvulling, de 
drukvulling in twee trappen en de gelijk- 
drukvulling m et een aanvullende venti
lator voor lagere belastingen. D aaruit is 
duidelijk te zien, dat het stootproces bij 
kleinere belastingen de grootste luchthoe
veelheden kan leveren. Zoals te verwach
ten was, levert het tweetrapsproces m eer 
lucht en een kleiner brandstofverbruik bij 
gemiddelde drukken boven 7 k g /c m 2, 
terwijl dan het verbruik bij het stootpro
ces weer in  sterke m ate toeneemt. Nog 
betere resultaten werden bij een gewijzigd 
gelijkdrukproces verkregen. Dank zij een 
effectieve spoeling en een goed turbine
rendem ent levert dit evenveel lucht als 
bij drukvulling in twee trappen, m aar met 
een lager brandstofverbruik.
Figuur 7 toont ook, dat de m otor in staat 
is nog veel hogere belastingen te  ver
dragen. O m trent de m et gemiddelde druk
ken to t 12 k g /c m 2 uitgevoerde beproe
vingen geeft figuur 8 een oriëntatie. Een 
m et hoge verbrandingsdrukken uitgevoer
de beproeving gaf het minimale brand
stofverbruik van slechts 145 g /p k h  bij ca. 
10 k g /c m 2 gemiddelde zuigerdruk, waar
schijnlijk het kleinste, dat ooit door een 
langzaam lopende scheepsm otor bereikt 
werd.
H et is waar, dat de bij het gelijkdruksys- 
teem  geleverde luchthoeveelheid bij lage 
belastingen en bij het m anoeuvreren niet 
voldoende is. O m  deze reden wordt net 
als bij de RD -m otoren de verdringings-

lb /in !

Fig. 7. Vergelijking tussen verschillende op-
laadprocessen bij een 8 RD 68-motor, P =  J ’ me

9,9 kg /cm 2, 12.000 pk bij 150 om w/m in.
-----------------pulserende drukvulling
— — — — drukvulling in twee trappen
 — ------   —  gelijkdruk-drukvidling m et extra-

ventilator voor lagere belastingen

l:g /cm s

Fig. 8. De met gelijkdruk-drukvidling bij een
8 RD 68 proefmotor bereikte resultaten.

---------------- R D N  schroefwetbelasting met
normale verbrandingsdruk, 1650 
pk/cil. bij 150 omw/min; Pmi, =  
10,9 kg/cm-

— — — — beste resultaten m et verhoogde
verbrandingsdruk, schroefwetbe
lasting, 1500 pk/cil. bij 150 om w / 
min; Pme =  9,8 kg/cm -

werking van de onderkant van de zuiger 
benut. Niettemin zijn de uitlaatgassen bij 
kleinere belastingen niet geheel kleurloos. 
Dit probleem werd opgelost m et behulp 
van een kleine, aan de m otor aangebouw
de elektrisch gedreven ventilator. D e ven
tilator levert de bij het m anoeuvreren en 
het versnellen de extra benodigde hoe
veelheid lucht. De hulpventilator wordt 
in- en uitgeschakeld bij een bepaalde 
stand van de brandstofhefboom  en neem t 
slechts ca. 0,2 % op van het vermogen van 
de dieselmotor; bij een dieselm otor van 
10.000 pk  dus slechts ca. 20 pk.
D e overgang naar het gelijkdruksysteem 
gaf nog vele andere voordelen. Z o  zijn 
bijv. de individuele uitlaatleidingen ver
vangen door een verzamelpijp. D aardoor 
kreeg m en de vrije keus bij de opstelling 
van de turbolaadgroepen en kon hun  aan
tal m eestal to t een enkele teruggebracht 
worden; ook is het cilindervermogen niet 
m eer afhankelijk van het aantal cilinders. 
U it een bedrijfsoogpunt is de belangrijk
ste vernieuwing echter het vervallen van 
de tussen turbine en cilinder geplaatste 
uitlaatschuif. Om de spoel- en uitlaatpoor- 
ten in het bovenste dode punt toch te 
kunnen afsluiten moest de zuiger iets ver
lengd worden en daardoor de gehele m o
to r w at hoger uitvallen.
Vereenvoudigd en verbeterd werden ook 
de nieuw-geconstrueerde pakkingbussen 
voor de zuigerstang en de telescooppijpen
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Fig. 9. Zuigerkoelsysteem van de nieuwe RND-dieselmotor

voor de  koelwatertoevoer aan de zuiger. 
Beide pakkingbussen zijn nu  tweetraps 
en het m iddendeel ervan is van buiten af 
toegankelijk. Iedere vervuiling van het 
carter door uitlaatgassen of zuigerkoelwa- 
ter is daardoor onmogelijk geworden. 
Zoals reeds vermeld is een van de belang
rijkste bij grote m otoren op te lossen pro
blem en de beheersing van de warm tespan- 
ningen. Vergeleken m et de R D  76- en RD 
90-m otoren behoefde weliswaar bij de 
nieuwe RD N -m otorserie bijv. de w and
dikte van  de bovenkant van de zuiger niet 
vergroot te  worden door een doelmatige 
plaatsing van de draagribben (fig. 9).
D aarentegen is de constructie van het bo
vendeel van de aan veel hogere verbran- 
dingsdrukken en warm tespanningen bloot
gestelde cilindervoering in  belangrijke m a
te gewijzigd. Terwijl bijvoorbeeld bij het 
R D -m otortype de cilindervoering door 
een stalen ring versterkt werd, is het bo
vendeel daarvan bij de R N D -m otor dik- 
w andig uitgevoerd (fig. 10). Deze ver
dikking m aakt echter een speciale koe
ling nodig door dichtbij de cilinderwand 
aangebrachte boringen, die onder een 
scherpe hoek met de cilinderhartlijn lig
gen en  een hyperboloïde vormen.
D oor een betrekkelijk eenvoudig con- 
structiedetail kon ook de zuigerkoeling 
nog w eer versterkt worden. Ofschoon de 
hoogste zuigertem peraturen bij w ater- te
genover oliekoeling ten m inste 150 °C  la
ger zijn, was een verdergaande verminde
ring wegens de vergroting van het vermo
gen wenselijk. Dit werd bereikt door een 
gedwongen circulatie van het koelwater in 
het inwendige van de zuiger, die verkre
gen w ord t door een stromingskegel en

door de verandering van de zuigerversnel- 
ling.
Aangehouden werd de verdeling van het 
cilinderdeksel in  twee concentrische delen.

Het buitenste, van gietstaal, heeft een 
toroïde-achtige vorm met naarb innen  ge
welfde wanden, die de hoge gasdrukken 
moeten opnemen. Wegens dezelfde reden 
werd het binnenste, uit gietijzer vervaar
digde deel, als een dunwandige om gekeer
de kegel gevormd. De op die m anier ont
stane verbrandingsruimte van een nieuwe 
vorm blijkt zeer compact te zijn. D e in- 
spuitstralen uit de verstuiverm ondstukken 
zijn over twee vlakken verdeeld, w at een 
gelijkmatige verdeling van d e  b randstof 
in de gehele verbrandingsruimte bew erk
stelligt.
Om een vermindering van d e  ro terende 
massa’s te verkrijgen, werd ook  voor de 
krukas een nieuw ontwerp gem aakt. Om 
een tegengewicht-effect te bereiken, heeft 
m en van de krukwangen zoveel m ogeüjk 
materiaal verwijderd en naar de tegen
overgestelde kant overgebracht. Op
nieuw ontworpen werd ook de fundatie- 
plaat m et het doel, deze een vorm  te  ge
ven, die deze minder gevoelig m aak t voor 
bij het lassen optredende onvolkom enhe
den. H et middendeel, dat n iet alleen de 
lagerbelastingen, m aar ook als dw arsbalk 
de krachten in de trekankers m oet opne
men, is nu een uit gietstaal vervaardigd 
of gesmeed constructiedeel. R esum erend 
kan dus vastgesteld worden, d a t het m oge
lijk was een bekende en beproefde m otor 
nog eens te vereenvoudigen, het verm ogen 
ervan te vergroten en economischer te  m a
ken. Dit is een fenomeen, dat n iet elke dag
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Fig. 10. Verbrandingsruimte van de nieuwe RND-dieselmotor



Fig. 11. Montage van een gedeelte van de 210 t zware krukas met aangebouwde drukas

optreedt, want bijna altijd worden verbe
teringen en grotere economie alleen door 
meer gecompliceerde constructies en pro
cessen bereikt. In dit geval Vertoont de 
grote dieselmotor dus een roemrijke uit
zondering.
Tot heden werden meer dan 1.400 mo
toren van het bekende RD-type in W in
terthur en bij de licentiehouders besteld of

reeds in bedrijf gebracht. Deze hebben een 
totaal vermogen van ca. 130.000.000 pk 
en hebben er zonder twijfel toe bijge
dragen de Sulzermotor to t de meest ver
kochte m otor voor scheepsaandrijving in 
de wereld te maken. H et is te hopen, dat 
het nieuwe RND-m otortype het m arkt
aandeel voor Sulzer ook in de toekomst 
zeker zal stellen of nog zal vergroten. Twee

motoren van het type 8 RND 105 met een 
vermogen van elk 32.000 pk, werden reeds 
gebouwd door Japanse licentiehouders, 
waarmee snelle containerschepen zijn uit
gerust. Een derde motor van hetzelfde 
type werd onlangs op de proefstand in 
W interthur voor de vakpers gedemon
streerd.

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

Druktrappen voor pijpleidingen en 
toebehoren

Voor druktrappen voor pijpleidingen en 
toebehoren bestond de norm N 234, die da
teerde van 1933. Deze norm is thans redac
tioneel herzien en verschenen als NEN 234 
3e druk. Exemplaren van NEN 234 3e druk 
zijn verkrijgbaar bij het Nederlands Normali
satie-instituut, Polakweg 5 te Rijswijk (ZH) 
tegen de prijs van ƒ 2,— voor contribuanten, 
onderwijsinstellingen en studerenden en 
ƒ 8,— voor overige bestellers.

Nieuw normontwerp voor 
benamingen voor dekken van 
schepen
Opgesteld is thans een Nederlands norm
ontwerp dat aan de hand van definities en 
illustraties duidelijk en ondubbelzinnig de 
naam van verschillende dekken van schepen 
vastlegt en omschrijft wat eronder dient te 
worden verstaan.
Normontwerp 3515 Benamingen voor dek
ken van schepen, viertalige woordenlijst, 
zal o.a. van nut zijn bij het in samenwer
king van verschillende werven ontwerpen 
en bouwen van schepen. Ook zullen genor

maliseerde dekbenamingen het werken met 
stuwplannen vergemakkelijken.
Het normontwerp is gebaseerd op de over
eenkomstige Zweedse werfnorm VIS 22. 
Toegevoegd zijn de benamingen in het 
Engels, Duits en Frans, waardoor het nut 
van het normontwerp ongetwijfeld zal wor
den vergroot.
Kritiek op dit normontwerp wordt gaarne 
ingewacht vóór 1 januari 1969 bij het Ne
derlands Normalisatie-instituut, alwaar ook 
exemplaren van dit normontwerp verkrijg
baar zijn tegen de prijs van ƒ 1,— voor 
contribuanten, onderwijsinstellingen en stu
derenden en ƒ 4,— voor overige bestellers.



IN MEHORIAM J. LA HEY
D IRECTEU R H O G ERE ZEEVA A R TSCH O O L VO O R SCHEEPSW ERKTUIGKUNDIGEN TE AMSTERDAM

Op 7 oktober 1968 overleed te Amster
dam in de leeftijd van 62 jaar de heer 
J. La Hey, directeur van de Hogere Zee
vaartschool voor Scheepswerktuigkundi- 
gen te Amsterdam.
De heer La Hey werd op 6 maart 1906 te 
Amsterdam geboren.
Nadat hij de MULO en Kweekschool voor 
Scheepswerktuigkundigen had doorlopen, 
trad hij in dienst bij de Koninklijke Neder- 
landsche Stoomboot Maatschappij N.V. 
te Amsterdam en maakte daar de ergste 
crisisjaren door, welke de koopvaardij ooit 
heeft gekend.
Na in verschillende rangen te hebben ge
diend, behaalde hij in april 1932 het Di
ploma C als scheepswerktuigkundige. 
Toen de KNSM hem bij terugkeer de zo
veelste negatieve promotie moest aanzeg
gen, besloot hij te gaan studeren voor de 
middelbare akte voor Scheepswerktuig- 
kunde (N XIII), waarvan hij in juli 1933 
het 1ste gedeelte en in juni 1934 het 2e 
gedeelte behaalde.
In oktober 1935 deed hij zijn officiële in
trede bij het onderwijs op de Visserij- 
school te IJmuiden, waar hij aan verbon
den bleef tot augustus 1938, inmiddels 
nog de Akte N I (Natuurkunde en Mecha
nica) behalend in augustus 1937.
Van september 1938 tot augustus 1948

1

was hij als leraar verbonden aan de Hoge
re Zeevaartschool voor Scheepswerktuig
kundigen te Rotterdam, waarna hij in 
januari 1949 zijn intrede deed als leraar 
aan de Hogere Zeevaartschool te Amster
dam, waarvan hij op 1 september 1961 
tot directeur werd benoemd.
Buiten het schoolverband had hij zitting 
in verschillende Rijks- en Schooleindexa- 
mencommissies. Ook had hij een zeer 
werkzaam aandeel in de door het Ministe

rie van Onderwijs ingestelde „Werkgroep 
Zeevaartonderwijs” voor de in- en aanpas
sing van het zeevaartonderwijs tot de Wet 
op het Voortgezet Onderwijs.
Ook als auteur heeft hij zijn medewerking 
nog kunnen verlenen aan het tot stand 
komen van verscheidene leerboeken voor 
het lager, middelbaar en hoger technisch 
onderwijs, waarvan vele nog steeds in ge
bruik zijn.
De heer La Hey was zeer sociaal voelend, 
een goede collega en vriend.
Met zijn heengaan heeft het zeevaarton
derwijs een man verloren die in zijn werk
zaam leven zijn beste krachten daaraan 
heeft gegeven en die de belangen van de 
Hogere Zeevaartschool in het bijzonder in 
ruime mate en in vele opzichten heeft ge
diend. Onder zijn energieke leiding is de 
moderne school verrezen; hij is ook hier
voor de grote stuwende kracht geweest 
waaraan men veel, zéér veel heeft te dan
ken.
Zijn grote plichtsbetrachting bij het ver
vullen van zijn taak, die hij zozeer was 
toegewijd, dwong hem op zijn post te blij
ven tot zijn krachten het begaven.
Het laatst heb ik hem gezien op zijn ziek
bed om hem geluk te wensen met zijn be
noeming tot officier in de orde van Oranje- 
Nassau. Joh. F. V.

EEN PLEIDOOI VOOR EENVOUDIGHEID
De scheepsbouwindustrie is enigszins be
houdend geweest, en dat terecht, in het 
accepteren van alle beweerde voordelen 
van de vele nieuwe mechanische, elektri
sche en elektronische ontwikkelingen, die 
in het hedendaagse tijdperk naar voren 
gekomen zijn. Zij gaf de voorkeur aan een 
benadering stap voor stap over een perio
de van jaren met een graduele uitbreiding, 
wanneer de economie en de betrouwbaar
heid bewezen waren. Het dek-en machine- 
personeel heeft in de loop van vele tien
tallen jaren de problemen van stoom- en 
dieselregulateurs, niveauregelaars, auto
matische stuurinrichtingen en de automati
sche piloot onder de knie gekregen, om 
in dit technologische tijdperk te ontdek
ken, dat ze aan het liefhebberen geweest 
zijn in automatisering en dat veel zaken 
precies hetzelfde gebleven zijn, maar met 
namen en definities, die nu meer gecom
pliceerd zijn dan voordien. De groeiende 
ingewikkeldheid van de systemen in het 
schip komt in hoofdzaak ten laste van 
de staf in de machinekamer, maar of het 
boven- of benedendeks is, de staf heeft 
zich bekwaam getoond om met de nieuwe 
uitrusting om te gaan, mits voldoende 
training, instructiemateriaal en reservede- 
len beschikbaar gesteld waren. De rede
nen, die naar voren gebracht werden 
voor het opnemen van een dergelijke uit

rusting in de specificatie van het schip 
zijn de economische noodzakelijkheid, te
kort aan personeel en betere prestaties, 
maar als de specificaties van verschillen
de schepen voor gelijke dienstverrichting 
met elkaar vergeleken worden dan schijnt 
er een belangrijk verschil van mening te 
bestaan in wat nu precies de mate van 
deze ingewikkelde uitrusting is, die no
dig is om te voldoen aan de economische 
noodzakelijkheid en het tekort aan per
soneel.
Het toepassen van moderne ontwikkelin
gen om de arbeidsomstandigheden en de 
veiligheid te verbeteren moet aanbevolen 
worden, zoals allesomvattende alarmsys
temen en een mate van automatisering, 
die het mogelijk maakt, dat de machine
kamer ’s nachts onbemand blijft en betere 
hulpmiddelen voor de navigatie, maar de 
bediening op afstand en de automatische 
regeling van systemen, die alleen periodiek 
gebruikt worden, of die zo ontworpen kun
nen worden, dat ze alleen overdag ge
bruikt behoeven te worden, zijn een on
nodige en oneconomische complicatie, 
die onderhoudsproblemen moet ople
veren, eventueel voor de bedenkelijk on
derbemande staf.
De kreet, die het meest geslaakt wordt 
door hen, die direct verantwoordelijk zijn 
voor het onderhoud van het schip boven

en benedendeks, is toegankelijkheid, voor
al in het geval van de machinekamer, 
die hoe langer hoe meer opgepropt raakt 
met uitrustingsmateriaal in een steeds af
nemende ruimte. Met een kleinere per- 
soneelstaf op zee en minder tijd in de 
haven voor onderhoud is een zeer zorg
vuldige planning noodzakelijk als onno
dig werk vermeden moet worden bij het 
uitvoeren van het onderhoud en bij in
spectie. Ieder onnodig stuk uitrusting, dat 
verwijderd moet worden om toegankelijk
heid mogelijk te maken verhindert goed 
onderhoud. Alle tijd en geld, die besteed 
worden aan het plannen en het vereen
voudigen van de systemen, zullen ruim
schoots hun beloning vinden naar mate 
het schip ouder wordt. Vele superinten
denten en de staf, die van dag tot dag 
verantwoordelijk is voor het functioneren 
van het schip spreken hun twijfel uit 
omtrent de complicatie van de scheeps- 
systemen, de beschikbaarheid van reser- 
vedelen en de gelegenheid voor onder
houd te land. Zij staan zonder twijfel 
volledig achter het pleidooi van Sir Wil
liam Lithgow op de Ships Gear Exhibi
tion voor grondige vereenvoudiging van 
de scheepssystemen, waarbij zij zich zullen 
herinneren, zoals hij dit uitdrukte, dat be
trouwbaarheid een functie is van eenvoud.

(Overgenomen uit Reeds Marine Equipment 
News, no. 9, september 1968).



KONINKLIJKE NEDERLANDSCHE STOOMBOOT MAATSCHAPPIJ N.V.
BESTELT NIEUW E SCHEPEN

Artist’s impression.

De directie van de Koninklijke Nederland- 
sche Stoomboot-Maatschappij N.V. te 
Amsterdam heeft heden aan Machinefa
briek en Scheepswerf van P. Smit Jr. N.V. 
te Rotterdam opdracht gegeven tot de 
bouw van twee z.g. „Multi-purpose” sche
pen van ieder 12.000 ton draagvermogen. 
Het ontwerp van deze eenheden werd ge
maakt door Sea Transport Engineering 
N.V. te Amsterdam. Beide schepen zul
len worden ingezet in de z.g. Trident-dienst 
die door de KNSM tezamen met de Ve
nezolaanse rederij Compania Anónima 
Venezolana de Navegacion en de Colom
biaanse rederij Flota M ercante Granco- 
lombiana wordt onderhouden tussen ha
vens in Noordwest Europa en Venezuela 
en Atlantisch Colombia. De CA VN en de 
FM G —  tussen welke rederijen en de 
KNSM reeds vele jaren een nauwe samen
werking bestaat —  zullen eveneens ieder 
twee schepen van hetzelfde type voor deze 
dienst bestellen. De eenheden voor de Co
lombiaanse rederij werden inmiddels bij 
een Spaanse werf besteld terwijl over de 
bouw van de schepen voor de CA VN door 
deze rederij nog onderhandelingen worden 
gevoerd.
Beide door de KNSM bestelde schepen 
zullen worden uitgerust met Sulzer moto
ren van het type 8 RND 76 met een maxi
mum vermogen van 16.000 APK. Deze 
motoren, die de schepen een snelheid 
zullen geven van 21 mijl per uur, zullen 
door de K.M.S. „De Schelde” te Vlissin- 
gen worden gebouwd.
De schepen zijn geheel ingericht voor me
chanische ladingbehandeling. Zowel aan

bak- als aan stuurboordzijde zullen zij
luiken worden aangebracht, waardoor het 
laden en lossen langs mechanische weg zal 
plaatsvinden. Eén ruim zal geheel worden 
ingericht voor het vervoer van containers 
en zal worden voorzien van dubbele luik
hoofden. De totale capaciteit voor het ver
voer van z.g. „droge” lading bedraagt ca. 
500.000 cft. D aarnaast is ruimte beschik
baar voor ca. 100.000 cft. koel- en vries- 
lading en voorts nog ca. 1000 m v o o r  
vloeibare lading in deeptanks.
De nieuwe eenheden zullen worden voor

zien van hypermodern laadgerei waaron
der twee z.g. dubbelkranen, alsmede een 
Stiilckenmast met een zware boom met 
een hefvermogen van 100 ton.
Alle boven- en tussendekluiken zullen hy
draulisch worden bediend.
Voor manoeuvreerdoeleinden in de havens 
wordt een boegschroef geïnstalleerd. Ten
einde een zo rustig mogelijke overtocht te 
garanderen zullen de schepen worden 
voorzien van anti-slingertanks.
De schepen zullen worden uitgerust met de 
meest moderne navigatiemiddelen.

Machevo ’68 alleszins geslaagd

De Machevo ’68 die van 16 t/m  23 okto
ber 1968 in de Jaarbeurshallen te Utrecht 
is gehouden, is naar het oordeel van de 
standhouders zeer geslaagd. Het betreft hier 
een beurs van in hoofdzaak kapitaalgoe
deren waarbij in de allereerste plaats de ter 
beurze gelegde contacten een voorname rol 
spelen; definitieve zaken worden dan na de 
beurs gedaan.
Desondanks heeft een aantal deelnemers 
melding gemaakt van directe verkopen. Uit 
de aard der zaak is voor dit type beurzen 
niet alleen het aantal bezoekers, doch ook 
de kwaliteit van het bezoek van groot be
lang.
Wat het aantal bezoekers betreft kan wor
den gemeld, dat het binnenlandse bezoek 
met bijna 25 % en het bezoek uit het bui
tenland met ruim 9 % is gestegen, in ver
gelijking met de beurs van 1965.
Alle deelnemers waren tevreden over de 
kwaliteit van het bezoek. Speciaal geldt dit 
voor de sector water- en luchtzuivering 
waar het succes toegeschreven wordt aan 
het feit, dat deze groep een bijzonder ho
mogeen en compleet aanbod toonde van 
de op de markt zijnde artikelen.

Wat de buitenlanders betreft, kan worden 
gemeld dat de Amerikaanse inzending, blij
kens een onder de 40 deelnemers gehou
den enquête, deze beurs als bijzonder suc
cesrijk kwalificeerde. Men verwacht dat de 
gelegde contacten zullen resulteren in con
tracten ter waarde van meer dan 5!é mil
joen gulden.
Ook de Engelse inzending is zeer tevreden 
over de gedane zaken, getuige het feit dat 
het merendeel der deelnemers nu reeds ver
klaarde aan de volgende Machevo met aan
zienlijk grotere inzendingen te zullen deel
nemen.
Wat het lezingenprogramma betreft, kan 
worden meegedeeld, dat de belangstelling 
voor die onderwerpen die kunnen worden 
vergeleken met die van 1965 verdrievou
digd was.

Vakbeurs transportwerktuigen in najaar 
1970

Tijdens een, op 23 oktober 1968 gehouden 
vergadering van de Groepsvereniging In
tern Transport, is besloten tot het hou
den van een Vakbeurs Transportwerktui
gen.

Dit initiatief, dat na intensief intern over
leg binnen de kringen van het georgani
seerde bedrijfsleven is genomen, betekent 
dat de Vakbeurs Intern Transport, die in 
1967 voor het laatst plaats had thans wordt 
uitgebreid tot een internationale vakbeurs 
voor methoden van- en middelen bij (in
tern) transport en opslag.
Een vakbeurs dus, die het totale aanbod 
omvat van transportwerktuigen, transport
systemen en opslagmiddelen. Zo zullen on
der meer getoond worden, transportwerk
tuigen voor continu transport (transpor
teurs), discontinu transport (zoals hefwerk
tuigen, kranen, stapelaars en rijdend ma
terieel) en voor potentieel transport (op
slagmiddelen, pallets, containers). Ruime 
aandacht zal besteed worden aan de analyse 
van transportproblemen en de bezoeker zal 
zich in een uitgebreid voorlichtingscentrum 
kunnen oriënteren omtrent de mogelijkhe
den, die tot een oplossing van die pro
blemen kunnen leiden.
De vakbeurs Transportwerktuigen wordt 
georganiseerd door de Koninklijke Neder
landse Jaarbeurs in de Jaarbeurshallen op 
het Croesel aan terrein te Utrecht. De beurs 
heeft voor de eerste maal plaats van 7 
t/m  15 oktober 1970.



DOCHTERONDERNEMING VAN HOOGOVENS VESTIGT ZICH IN LIMBURG

Fig. 1. Het nieuwe complex te Roermond

Openïng Steenwolfabriek in Roermond
Op 5 september 1968 werd in Roermond 
het nieuwe fabriekscomplex —  waarin 
10 miljoen gulden is geïnvesteerd —  van 
N.V. Nederlandse Steenwolfabriek, door 
de commissaris van de Koningin in Lim
burg, mr. dr. Ch. J. M. A. van Rooy, 
geopend.
De N.V. Nederlandse Steenwolfabriek is 
reeds in 1939 begonnen met een expe
rimenteel onderzoek om op basis van 
Hoogoven-slakken een minerale wol te 
fabriceren. Gedurende de tweede wereld
oorlog was men genoodzaakt om dit on
derzoek te onderbreken. Na de oorlog 
werd de eerste fabriek gebouwd op het 
terrein van de Hoogovens te IJmuiden.
De capaciteit bleek al snel te klein te 
zijn, hetgeen resulteerde in een tweede 
fabriek, eveneens op het terrein van de 
Hoogovens. Bij de bouw van deze fabriek 
werd bewust gekozen voor het Ameri
kaanse spinsysteem. De langvezelige wol, 
welke door middel van het spinsysteem 
werd vervaardigd, heeft in de achterlig
gende jaren zowel in binnen- als in het 
buitenland een zeer goede naam verwor
ven.. De verkoop van de produkten heeft 
zich dan ook zodanig ontwikkeld, dat de 
bouw van een derde fabriek noodzakelijk 
bleek. Als vestigingsplaats werd gekozen 
Roermond, gezien de centrale ligging voor 
aanvoer van de grondstoffen en voor de 
afzet van de gerede produkten.
Met de bouw van deze nieuwe fabriek 
en nieuwe installaties heeft men gelijk
tijdig de laatste ontwikkelingen op het 
gebied van de steenwolproduktie toe kun
nen passen, zodat alle materialen, welke 
worden geleverd, in hoge mate voldoen 
aan de eisen, welke men aan een hoog
waardig isolatiemateriaal mag stellen.
De geselecteerde en geanalyseerde grond
stoffen worden in een cupoloven gesmol
ten bij een temperatuur van ca. 1500 °C.

De vloeibare massa wordt over snel ro
terende schijven gevoerd en vervezeld. De 
aldus gevormde vezels vallen op een in 
beweging zijnde eindloze band, die op de 
vloer van de wolkamer is opgesteld.
De snelheid van de band is bepalend voor 
de laagdikte van het wolpakket. De res
tant druppels (shot), die te ver zijn a.f- 
gekoeld en voor het spinproces ongewenst 
zijn, worden tijdens de fabricage groten
deels van de vezels afgezonderd. Lapinus 
steenwol heeft een witte kleur en voelt 
zacht aan. De vezeldoorsnede is uiterst 
gering; de samenstelling is gelijkmatig en 
de wollaag veerkrachtig.
De steenwol die via de band de wol

kamer verlaat, de ,.losse wol”, is zonder 
meer geschikt als isolatiemateriaal voor 
diverse doeleinden, o.a. voor stopisolatie, 
isolatie voor objecten met een onregel
matige vorm, het vullen van ruimten bij 
koelinstallaties en ovens en het vullen 
van afneembare isolatiematrassen.
De grootste hoeveelheid van de gefabri
ceerde wol wordt gevoerd naar een stik
machine, om te worden vastgestikt op 
een onderlaag. De op deze wijze vervaar
digde isolatiematerialen worden dekens 
genoemd.
De onderlaag kan bestaan uit gegalva
niseerd gaas, golfkarton of bitumenpapier, 
al naar gelang het toepassingsgebied. De 
op papier gestikte materialen o.a. voor 
bouwkundige doeleinden; de op golfkar
ton gestikte dekens voor het isoleren van 
centrale verwarmingsinstallaties. De op 
gegalvaniseerd gaas gestikte dekens voor 
het isoleren van objecten met hoge tempe
raturen tot 700 °C, zoals ketels, stoom- 
leidingen en dergelijke.
De in de fabriek opgestelde stikma
chines zijn de modernste in hun soort 
en maken het mogelijk een uitstekende 
verbinding van de wol op de onderlaag 
te bewerkstelligen. Het is bovendien mo
gelijk met verschillende stikmaterialen te 
werken, hetgeen op de oudere machine- 
typen bezwaren opleverde.
Na het stikken worden de dekens op 
maat gesneden en door een volautoma
tische oprolmachine opgerold.
De directie over de N.V. Nederlandse 
Steenwolfabriek wordt gevoerd door Pelt 
& Hooykaas N.V. te Rotterdam, welke 
vennootschap reeds veertig jaar ijzer- en 
staalslak, afkomstig van de Hoogovens 
te IJmuiden, tot wegenbouwmaterialen 
verwerkt.



SMITS BLAUWE WIMPEL VOOR „W ITTE ZEE”

De sleepboot Witte Zee van L. Smit & 
Co’s Internationale Sleepdienst is op 21 
oktober na een 11.000 mijl lange reis met 
de olieboorinstallatie J. W. Nickle van 
Cook Inlet, Alaska, te  Massawa, Rode 
Zee, aangekomen. De bij het booreiland 
behorende tender —  eveneens / .  W. 
Nickle genaamd —  werd over een afstand 
van 12.000 mijl door de Barendtsz-Zee 
van Seattle naar Massawa gesleept. Dit 
transport arriveerde op 18 oktober in de 
Rode Zee-haven.
De zeesleepboten van L. Smit & Co. heb
ben in de periode van 1 september 1967 
tot en met 31 augustus 1968 gezamen
lijk 327.771 mijlen slepend afgelegd. De 
Witte Zee  staat met 35.094 sleepmijlen 
aan de kop en veroverde daarmee de 
Blauwe Wimpel van de rederij. Zij bleef 
slechts 686 mijl onder het record, dat 
Smit’s vroegere sleepboot Rode Zee —  de 
huidige Neptunia van Smit’s Engelse doch
termaatschappij Overseas Towage & Sal- 
vage Co. Ltd. —  in 1959 vestigde.
Het merendeel van de door de Witte Zee 
bijeen gevaren sleepmijlen werd behaald 
tijdens de reis met een kraanbak van Bor
deaux naar Welshpool. Deze reis via het 
Panam akanaal telde ruim 13.000 mijlen.
Verder sleepte de Witte Z ee  o-.m. een 
booreiland van Lagos naar Orange en een 
stoomschip van New Orleans naar La 
Spezia. Behalve enkele reizen in het Verre 
Oosten viel een deel van de zojuist vol
brachte reis met het booreiland J. W.

Nickle van Alaska naar de Rode Zee in 
het afgelopen boekjaar van de Rotter
damse rederij.
De Zwarte Zee, het zusterschip van de 
Witte Zee, legde m et een gesleepte af
stand van 28.405 mijl beslag op de twee
de plaats.
H et gemiddeld aantal sleepmijlen per een
heid is 19.281. Daarbij moet in aan
merking worden genomen, dat de sleep

boot Noordzee slechts tot eind juni deel 
uitmaakte van de vloot van Smit. Van 
de reis die kortelings in dienst gestelde 
sleepboot Rode Zee  heeft uitgevoerd met 
het slagschip Richelieu van Brest naar 
L a Spezia, vielen slechts 6 dagen in  het 
afgelopen boekjaar. Bovendien is een aan
tal sleepboten in diverse plaatsen ter we
reld langdurig contractueel gebonden aan 
lokaal sleepwerk.

De Tkvarcheli is 13 november 1968 uit 
Vlissingen vertrokken. De Tkvarcheli die 
gebouwd werd in opdracht van V.O. 
Sudoimport te Moskou, werd op 8 juni 
1968 te water gelaten door de echtge
note van de Russische ambassadeur in 
ons land, mevrouw V. F. Lavrova en op 
31 oktober 1968 aan de opdrachtgevers 
overgedragen.
H et is het zevende schip in de serie van 
10 visfabrieks schepen, die de N.V. Ko
ninklijke Maatschappij „De Schelde”, lid 
van de Rijn-Schelde Groep voor Rus

land bouwt.
De Tkvarcheli is genoemd naar een in
dustriestad van ongeveer 200.000 inwo
ners in Georgië in de Kaukasus. De thuis
haven isi Kerch.
De Rembrandt, Van Dijk, Frans Hals, 
Van Gogh, Zarachensk en de Zodiak 
werden in de jaren 1965 en 1967 reeds 
opgeleverd. Ze zijn in gebruik voor de 
verre visserij.
De proviandruimten en oliebunkers zijn 
zo groot dat de schepen met hun ruim 
100 bemanningsleden 60 dagen onafge-

M.S. „TK V A R C H E LI”
broken op zee kunnen blijven en boven
dien nog bunkerolie aan begeleidende 
trawlers kunnen leveren. M et de trawl- 
winch kan een net van 25 ton vis inge
haald worden. E r wordt over de achter
steven gevist.
Aan boord wordt de vangst onmiddellijk 
verwerkt en in de koelruimen geconser
veerd. In  de visfabriek w ordt de vis ont- 
kopt; van het af val wordt vismeel ge
maakt, dat ter plaatse in  zakken wordt 
verpakt. De vislever verwerkt men to t vis- 
leverolie.
Deze Russische visfabrieksschepen zijn al
le uitgerust met twee geraffineerd ge
construeerde Schelde-diepvriestunnels, die 
per etmaal 50 ton vis in blokken van 
80 X  25 X  6 centimeter kunnen in
vriezen. Deze snelvriezende Schelde-diep- 
vriestunnel is een geheel Nederlandse ont
wikkeling, die in concurrentie m et diver
se buitenlandse ontwerpen zeer goed vol
doet.
D it type visfabrieksschip van 2650 ton 
deadweight heeft een lengte over alles van 
ruim 100 meter; een Schelde-Sulzer diesel
m otor van 3000 pk drijft een Schelde- 
Lips verstelbare schroef aan, waarmee een 
snelheid van 1414 knoop w ordt bereikt. 
Gevist wordt met een snelheid van 4 a 
5 knopen.



TEW A TER LA TIN G , DOOPPLECHTIGHEID, PROEFTOCHT EN OVERDRACHT VAN DE

H A VEN SLEEPBO O T „KEVER”

zijn rondom buitenover geplaatst, zodat 
de ruiten langer droogblijven. De rondom 
liggende ramen in de schuine stuurhuis- 
topzijden zijn in zonwerend glas uitge
voerd.
Om het uitnemen van de voortstuwings- 
dieselmotor te vergemakkelijken, is de 
MK opbouwdek afneem baar gemaakt.
De elektrische installatie, uitgevoerd door 
Van Rietschoten & Houwens N.V., is 
uitgezonderd de mobilofooninstallatie, 24 
V gelijkstroom, dubbelpolig.
Instrumenten voor oliedrukken van Deutz 
diesel met keerkoppeiing en VSP zijn zo
wel in de MK als in het stuurhuis opge
steld. Alarmeringen voor koelwater en 
oliedruk zijn in het stuurhuis onderge
bracht in zgn. instelbare contactmeters.
De sleepboot is centraal verwarm d met 
een zgn. Somi kachel m et natuurlijke 
circulatie van verwarmingswater.
Direct na de geslaagde technische proef
tocht werd de sleepboot door de bouwers 
aan haar opdrachtgevers overgedragen 
en in dienst gesteld.

O p 18 septem ber 1968 werd de bijna 
geheel voltooide havensleepboot Kever 
bij Scheepswerf Gebr. Akerboom  N.V., te 
Leiden, te water gelaten, gebouwd voor 
rekening van de G raan E levator M aat
schappij N .V., te Rotterdam .
Deze sleepboot zal worden ingezet bij 
het verhaalwerk van lichters om en na
bij de elevatorpieren in de Botlek.
Deze sleepboot, uitgerust met één Voith 
Schneider propeller m et een diepgang 
voor en achter van 2,40 m, m oest langs- 
scheeps op een wagenhelling aflopen. De 
diepgang van het casco tussen de VSP 
en de scheg bedraagt slechts 1,10 m, zo
dat de hellingwagen circa 80 cm  moest 
w orden verhoogd.
Vanwege deze bijzondere voorzieningen 
bij de tewaterlating heeft de doop plaats
gevonden op vrijdag 20 septem ber 1968 
aan de afbouwkade van voornoemde 
werf. De doopplechtigheid werd verricht 
door mevrouw H. C. M eyer-Willems, echt
genote van de heer R. R . M eyer, chef 
van de lossing van de G raan E levator 
M aatschappij in het Botlekgebied.
O p 1 oktober 1968 vond de technische- 
en tevens overdrachtsproeftocht op de 
Nieuwe W aterweg plaats.
D e hoofdafm etingen van de sleepboot 
zijn als volgt: lengte o.a. 16,50 m, lengte
c.w.1. 14,80 m, breedte n.s.p. 5,50 m, 
breedte o.a. 5,75 m, holte 2,20 m, max. 
diepgang 2,50 m, m otorverm ogen 350 
pk.
D e sleepboot is ter verkrijging van de 
optim ale m anoeuvreerbaarheid uitgerust 
m et een V oith Schneider propeller, type 
1 6 E /1 0 0 , welke w ordt aangedreven door 
een Deutz dieselm otor SBF 12 M  716, 
afgesteld op 350 pk bij 1500 rpm.
D e D eutz dieselm otor is flexibel op de 
m otorfundatie opgesteld; via twee flexi
bele tussenassen en één stuk star tussenas 
in  separatieschot is deze flexibel opge
stelde m otor met de V oith  Schneider p ro 
peller verbonden.
De afstandsbediening voor Deutz diesel
m otor, Reintjes koppeling en Voith 
Schneider propeller is uitgevoerd door de 
M achinefabriek M. C. Pieterse N.V. te

Leiden. De bedieningskolom in het stuur
huis is voorzien van 2 handles: 
het ene handle schakelt koppeling en toe
ren van de Deutz dieselmotor, 
het andere handle op de top van de ko
lom regelt vaarrichting en spoedverstel- 
ling van de  Voith Schneider propeller; 
de stand van dit laatste handle binnen 
haar bewegingsvierkant geeft een directe 
indicatie van vaarrichting en de mate van 
spoedverstelling.
Deze m eest simpele bedieningsorganen, 
die tot nog toe op een VSP zijn aange
bracht, m aken de propeller en dieselmotor 
zeer eenvoudig bedienbaar.
De sleepboot is zwaar geconstrueerd en 
geheel elektrisch gelast, overwegend vol
gens het CO i lasprocédé. Ter hoogte van 
de waterlijn is een —  in langsscheepse 
richting —  rechte-tweede berghout aan
gebracht, waartegen men de diepafgeladen 
lichters kan aantrekken.
De hoog opgestelde stuurhut verschaft de 
kapitein een goed uitzicht over beladen 
en onbeladen lichters; de stuurhuisramen

N IE U W E  U IT G A V E N

„Schepen van Toen en N u ” door Laurence 
Duun

Uitgave: N .V. Gebr. Zomer & Keunings 
Uitgevers Maatschappij, Wageningen
Prijs ƒ 9,90, 127 p.p.
Afmetingen 14 X 13 X 1,5 cm.

In de serie „vervoermiddelen in de loop 
der eeuwen” is bij b.g. uitgeversmaatschap
pij een boekje over schepen verschenen.
Het is opvallend hoeveel beschrijvende 
plaatwerken over „schepen in de loop der

tijden” gedurende de laatste 10 jaren zijn 
verschenen, en wel in zeer gevarieerde af
metingen der boeken en in goedkope tot 
zeer kostbare uitvoeringen.
Het voorliggende boekje is naar idee, ont
werp en auteursrecht van Tre Tryckars, 
Cagmer & Co., Gothenburg, Zweden van 
de hand van Laurence Duun en vertaald 
door K. Eykel uitgegeven door Zomer & 
Keunings, Wageningen.
Na een inleidende algemene tekst van ca. 
20 bladzijden, voorzien van kleine, maar 
duidelijke tekeningen volgt een groot aan
tal gekleurde afbeeldingen van schepen met 
beknopte beschrijving. Jammer dat bij een

uitgave van 1968 een aantal scheepstypen 
niet de meest moderne versie te zien geeft 
(passagiersschepen, vrachtschepen, tankers). 
Een aantal scheepstypen wordt in het geheel 
niet afgebeeld in de kleurenreeks, zoals bulk
carriers.
Het geheel is wel smaakvol, maar geeft 
toch een niet volledig beeld. In dit kleine 
bestek had dat beter gekund door een aan
tal platen van oudere passagiersschepen 
weg te laten en er een paar andere typen 
voor in de plaats te nemen. Voor een vluch
tige kennismaking is dit boekje echter, ze
ker voor leken, wel aan te bevelen.

(Prof. ir. j . H. Krietemeijer)



UITREIKING „ANKER-SCHILD 95

Tijdens een op 7 novem ber jl. gehouden receptie aan boord van 
s.s. C. V . Sea Witch overhandigde de heer C. H. van Eeghen, 
directeur van de Vereniging de Amsterdamse Haven, mr. William 
J. Keely, vice-president van American Export Isbrandtsen Lines 
Inc. het officiële „A nker-schild” van de Vereniging.
D e receptie werd gehouden in verband met de aankom st van dit 
nieuwste containerschip in Amsterdam (Container Terminal). 
Deze laatste aanwinst van American Export Isbrandtsen Lines 
brengt het totaal aantal containerschepen van de lijn op zeven.
D e Sea Witch zal elke drie weken een vaste lijndienst onderhouden 
tussen de havens New York, Bremen, Am sterdam, het Engelse 
Felixstowe en Le Havre.

100 JAAR ZEISE - 1868-1968
Honderd jaar geleden, op 1 november 
1868, vestigde Theodor Zeise in A ltona 
aan de Elbe een gieterij, die weldra met 
de fabricage van scheepsschroeven begon 
en als „Speciaalfabriek voor scheeps
schroeven” wereldvermaardheid verwierf.
Zij is daarmede de oudste van de grote 
speciaalfabrieken op dit terrein. N aast de 
ontwikkeling volgens de norm ale fabri
cagemethoden, legde m en zich toe op 
de ontwikkeling van hoogwaardig m ate
riaal, da.t destijds als het zeer veel ge
bruikte M ammoutijzer en tegenwoordig 
als Alcunic op het gebied van bronslege- 
ringen zijn weg naar de top vond. D aar
naast werd de theorie van de scheeps
schroef met succes ontwikkeld. Reeds in 
de vorige eeuw (1888) werd een patent 
op een radiaal variabele spoed verkre
gen, in het begin van deze eeuw gevolgd 
door verschillende patenten op exact be
rekende, gewelfde vleugelprofielen, die 
een optimaal rendement en een stootvrije 
intrede van het water mogelijk maken.

Later hield m en zich intens bezig m et 
het ,,zingen” van scheepsschroeven, als
mede de oorzaken daarvan en ontwik
kelde m en de bekende en doeltreffende 
„Zeise-Antisingkante” . V erdere proeven 
betroffen in m odernere tijd de cavitatie- 
e:n speciaal de vibratieproblemen in het 
kielzog van m oderne snelle schepen met 
één schroef. D e steeds omvangrijker wor
dende technische berekeningen leidden er 
toe dat de firm a Zeise als eerste speciaal
fabriek voor scheepsschroeven in 1958 
een eigen com puter aanschafte, die in
tussen al door een groter apparaat is ver
vangen. Bij de fabricage werd aan de 
toenem ende eisen aan kwaliteit en afwer
king door m oderne installaties (elektrische 
inductie-smeltovens, caroussel-draaiban- 
ken, nauwkeurige m eetapparatuur) beant
woord. Zo was de firm a Zeise steeds in 
staat het absolute record wat de grootte 
van scheepsschroeven betreft, te houden. 
Als m aximum werden schroeven van

Alcunic  met een diam eter van 9,2 m 
en 53 t schoongewicht geleverd. Sinds 
kort zijn nog grotere schroeven van 9,4 
m  diam eter en circa 58 t in opdracht. 
M et bijzonder veel succes werd de SKF- 
oliedrukmethode voor een spieloos op
zetten van schroeven op de as verder 
ontwikkeld en toegepast. Daarm ede wordt 
een veilige en nauwkeurig van te voren 
berekenbare bevestiging van de schroef, 
onder zorgvuldige voorzorgsmaatregelen 
te r voorkoming van schade aan de as, 
mogelijk gemaakt. Reeds omstreeks de 
eeuwwisseling werden handbediende ver- 
stel-schroefinstallaties tot 1000 pk ge
bouwd, die sinds 1952 als hydraulische 
„Zeise-Liaaen” installaties tot in grote 
afmetingen vervaardigd worden. Naast 
scheepsschroeven en asleidingen worden 
sinds de dertiger jaren individueel bere
kende schroefroerwerken in enkele en in 
serieproduktie met groot succes voor de 
desbetreffende industrieën geleverd.

NEDERLANDS SCHEEPSSTUDIECENTRUM  T N O ,  Afdeling Scheepsbouw

Maatregelen ter voorkoming van geluid
en trillinghinder aan boord van een met 
dieselmotoren uitgeruste, zeegaande passa
giers- en autoveerboot*

Bespreking van mededeling no. 16 S 
va.n het Nederlands Scheepsstudiecentrum 
TNO.

Het optreden van geluid- en trilling
hinder aan boord is tegenwoordig helaas 
geen zeldzaam verschijnsel. De tendens die 
bestaat om steeds hogere vermogens toe 
te passen is hieraan zeker niet vreemd.
Het in deze mededeling behandelde heeft 
betrekking op een type schip dat in dit 
opzicht veel moeilijkheden kan veroorza

* (Measures to prevent sound and vibration an
noyance aboard a seagoing passenger and car- 
ferry, fitted out with dieselengines) door J. Bui- 
ten, ir. J. H. Janssen, H. F. Steenhoek en ir. 
L. A. S. Hageman.

ken. Hoewel bij het hier beschreven on
derzoek de nadruk ligt op de akoestische 
eigenschappen, dienen bij dit advieswerk 
trillingtechnische aspecten ook de nodige 
aandacht te krijgen, te meer daar in dit 
geval de geluidhinderbestrijding op be
langrijke wijze w ordt gediend door het 
verend opstellen van diverse geluidpro- 
ducereride bronnen, zowel in als buiten 
de machinekam er. Voorbeelden hiervan 
zijn de opstelling op veren van hoofd- en 
hulpm otoren met hun bijbehorende af- 
voergassenleidingen, de airconditioning- 
com pressoren en verdere componenten 
van het ventilatiesysteem.
M eer in het bijzonder is hier verhaald 
hoe, nadat de voorhanden zijnde kennis 
getoetst was op een bestaand schip, cri
teria werden geformuleerd aan welke een 
nieuw te bouwen „roll-on ro ll-off’-schip 
zou m oeten voldoen. Toen bleek ook dat 
de ondervonden hinder niet te  scheiden

was in geluidhinder en trillinghinder af
zonderlijk, zodat de ondervonden sensa
tie voor beide aspecten m oest worden 
onderzocht.
H et opstellen van de criteria en het afwe
gen van de mogelijkheden hebben geleid 
to t een reeks van adviezen, welke de be
doeling hadden de rederseis te  kunnen 
realiseren, dat het geluid- en trilling-com- 
fort op het onderhavige m otorschip niet 
zou onderdoen voor dat van een rustig 
schip met turbineaandrijving.
Bij het uitkomen van dit rapport is de 
prognose vastgelegd. D oor het verrichten 
van metingen aan boord zal m oeten wor
den aangetoond, dat aan de gestelde cri
teria door het nemen van de aanbevolen 
m aatregelen wordt voldaan. H et ligt in 
de bedoeling de vergelijking en analyse 
tussen de verwachte en de gerealiseerde 
cijfers eveneens in rapportvorm  te publi
ceren.



N ED ERLAN D SE V ER EN IG IN G  VAN T E C H N IC I OP SCH EEPVA A RTG EBIED
VOOR LOPIG PROG RAM MA V O O R  LEZ IN GE N,  E X C U R SIE S  E N Z.

2 januari 1969 Nieuwjaarsreceptie in de sociëteitszaal,
te Rotterdam Groothandelsgebouw, Stationsplein 45, (in

gang A), 3e etage.

Met het oog op het samenstellen van de nieuwe LEDENLIJST 1969 doen wij een beroep op alle betrokkenen na te gaan of de vermelding, 
als in de ledenlijst 1968, een verandering behoeft en deze aan het secretariaat, Burg. s’Jacobplein 10, Rotterdam-2, schriftelijk op te geven.

Mutatie in bestuur van de 
afdeling Amsterdam

In de op 22 oktober 1968 gehouden ver
gadering van het bestuur van de afdeling 
Amsterdam van de Nederlandse Vereniging 
van Technici op Scheepvaartgebied, werd 
de heer ir. C. Scherpenhuijsen benoemd tot 
vice-voorzitter van genoemde afdeling.
Deze vacature was ontstaan door het af
treden op 23 februari 1968 van de heer ing. 
A. A. van Donkelaar.

Nederlandse Vereniging van 
Technici op Scheepvaartgebied 
A FD ELIN G  „ROTTERDAM ”

C LU B M E D E D E L IN G E N  

23 DECEMBER 1968 :

Kerst-wildhiljarten
Aanvang 19.30 uur 

★

Het wildbiljarten zal maandag 23 december
a.s. plaatshebben in de Clubzaal, 3e ver
dieping Groothandelsgebouw, Stationsplein 
45 (ingang A), Rotterdam.

Vele wildprijzen worden beschikbaar ge
steld. Het spel heeft met biljartkunst niets 
uitstaande, zodat ieder aan de wedstrijd kan 
deelnemen. Deze samenkomst is een extra 
gelegenheid de club te bezoeken en vrienden 
en relaties te ontmoeten.

Vooral voor hen die in 1968 lid der ver
eniging werden, is dit een unieke gelegen
heid ter kennismaking.

Wij verwachten dan ook weer veel deel
nemers en moeten daarom verzoeken zich 
tijdig (vóór 15 december a.s.) te doen in
schrijven bij Antoon de clubkelner, tele
foon: 010-11 53 16.

Van iedere afdeling is ieder welkom.
Kosten ƒ 3,50 per persoon. Hiermede is 
voor iedere aangemelde deelnemer een prijs 
verzekerd.

Gaarne van te voren bij de clubkelner te 
voldoen.

De clubcommissie

Notulen van de vergadering van de afdeling 
Rotterdam gehouden op donderdag 24 
oktober 1968, om 20.00 uur, in de club
zaal, 3e verdieping van het Groothandels
gebouw, Stationsplein 45 (ingang A) te Rot
terdam.

Aanwezig volgens de presentielijst: 3 be
stuursleden, 1 spreker, 61 leden, 5 belang
stellenden, 3 juniorleden en 20 introducés.

Agenda:
1. Opening

2. Notulen van de vergaderingen d.d. 25 
april en 16 mei 1968 (zie „Schip en 
Werf” no’s 11 van 31 mei en 21 van 
18 oktober 1968).

3. Herdenking overleden leden.

4. Voordracht toegelicht met lichtbeelden. 
Onderwerp:
„Containervervoer per zeekust- en bin
nenvaartschip. Kostprijsvergelijking met 
vervoer over land”, door de heer P. 
Meeusen, scheepsbouwkundige; directeur 
Meeusen Consultants N.V., Barendrecht.

5. Rondvraag.

6. Sluiting.

Voorzitter: Prof. ir. J. H. Krietemeijer.

]. De voorzitter opent om 20.15 uur de 
vergadering met een welkomstwoord aan 
alle aanwezigen.

2. Op de notulen van de vergadering van 
25 april en 16 mei 1968 zijn door de aan
wezigen geen bemerkingen te maken. Hier
na worden deze notulen onveranderd goed
gekeurd en ondertekend.

3. De aanwezigen wordt verzocht op de 
gebruikelijke wijze de navolgende overle
den leden te gedenken:

H. van Leeuwen, op 6 juni 1968 overleden 
in de leeftijd van 65 jaar, commercieel di
recteur Enkes N.V. te Voorburg.
C. Prinsen, op 22 juni 1968 overleden te 
Amsterdam in de leeftijd van 58 jaar, be
drijfsleider scheepsbouw Amsterdamsche 
Droogdok Maatschappij te Amsterdam.
J. van der Schoor, op 21 juni 1968 over
leden te Arnhem in de leeftijd van 70 jaar, 
chef tekenkamer afd. Scheepsbouw N.V. 
Arnhemsche Scheepsbouw Maatschappij 
te Arnhem.

W. van Beek, op 30 augustus 1968 over
leden te Vlaardingen in de leeftijd van 
64 jaar, bedrijfsleider Wilton-Fijenoord- 
Bronswerk N.V. te Schiedam.
A. van Tol, op 4 september 1968 overle
den te Rhoon in de leeftijd van 52 jaar, 
bedrijfsleider bij K. A. van Brink Scheepsre- 
paratie-bedrijf en Machinefabriek N.V. te 
Rotterdam.
S. J. Smit, op 6 september 1968 overleden 
te Haren in de leeftijd van 60 jaar, inspec
teur voor de Scheepvaart.
Fr. Smid, op 7 september 1968 overleden 
te Groningen in de leeftijd van 63 jaar, 
scheepsexpert (Ver. Zeevaart).
J. La Heij, op 7 oktober 1968 overleden 
te Amsterdam in de leeftijd van 62 jaar, 
directeur Hogere Zeevaartschool voor 
Scheepswerktuigkundigen te Amsterdam.
J. P. Beek, op 8 oktober 1968 overleden 
te Groningen in de leeftijd van 53 jaar, 
directeur Beck’s Scheepvaartbedrijf, Gro
ningen.

F. Blaauw, op 9 oktober 1968 overleden te 
Haren in de leeftijd van 56 jaar, oud-ge- 
zagvoerder ter koopvaardij; hoofd vertegen
woordiger N.V. Havenbedrijf „Vlaardin- 
gen-Oost” te Vlaardingen.

4. De voorzitter geeft het woord aan de 
heer P. Meeusen voor het houden van zijn 
voordracht, waarin de verschillende moge
lijkheden wat betreft het beladen van gro
te en kleinere speciaal voor containers in
gerichte schepen naar voren komen.
Het ontladen en de opslag alsmede de sor
tering voor doorvoer zijn ook problemen, 
welke al naar gelang beschikbare ruimte en 
te stellen eisen opgelost dienen te worden.
De auteur stelt het kostenprobleem door 
vergelijkingen te maken per ton/km  voor 
aanvoer overzee, doorvoer per binnenschip, 
vrachtauto en spoor en hier blijken duide
lijke afstands-maxima uit naar voren te ko
men.
In verband met retourvrachten wordt spe
ciaal op de binnenvaart ingegaan.
Na de koffiepauze worden vragen gesteld 
door de heren De Coninck, De Groot, Van 
Cappellen, Risseeuw, Odijk, Verhagen, 
Korteweg, prof. ir. J. H. Krietemeijer en 
Bruinstroop, welke door de auteur worden 
beantwoord.
De heer Meeusen zegt toe, dat, mochten 
na het verschijnen van het artikel in „Schip 
en Werf” nog vragen rijzen, hij deze gaarne 
zal beantwoorden.

De voorzitter dankt de spreker voor zijn 
doorgewerkte inzichten in deze brandende 
materie en als er voor de „Rondvraag” 
niets aan de orde wordt gesteld, sluit hij om 
23.05 uur de vergadering.



NIEUWSBERICHTEN
P E R SO N A LIA  

P. Th. Verhoeff f
Op 14 november 1968 overleed te Schiedam 
in. de leeftijd van 60 jaar de heer P. Th. 
Verhoeff, directeur sinds de oprichting in 
1931 van de N.V. Anker- en Kettingfabriek 
„Schiedam” te Schiedam.
De heer Verhoeff was sinds 1932 lid van de 
Nederlandse Vereniging van Technici op 
Scheep vaartgeb ied.
Op uitdrukkelijk verzoek van de overledene 
is zijn stoffelijk overschot ter beschikking 
gesteld van de medische wetenschap.

Koninklijke Onderscheiding voor de 
Voorzitter van Lloyd’s Register of Shipping
Gedurende een diner dat op 7 november 
1968 ter gelegenheid van het 100-jarig be
staan van Lloyd’s Register of Shipping in 
Nederland werd gehouden in de Wittebrug 
te ’s-Gravenhage, werd door Zijne Excel
lentie M. J. Keyzer, de staatssecretaris van 
Verkeer en Waterstaat, medegedeeld dat het 
Hare Majesteit Koningin Juliana had be
haagd de heer A. C. Grover, Chairman van 
het General Committee van Lloyd’s Regis
ter of Shipping te Londen, te benoemen tot 
Commandeur in de Orde van Oranje Nassau. 
In zijn toespraak memoreerde de heer 
Keyzer de grote betekenis welke Lloyd’s 
Register of Shipping steeds heeft gehad 
voor de Nederlandse scheepsbouw en 
scheepvaart.
Ook benadrukte hij de belangrijke rol welke 
Lloyd’s Register vervult op het gebied van 
keuringen ten behoeve van de industrie te 
land(.
In welgekozen bewoordingen prees de 
staatssecretaris de hoge standaard van inte
griteit en bekwaamheid, waardoor dit in
stituut met zijn wereldomvattende organi
satie een begrip is geworden.
Ook sprak de heer Keyzer zijn voldoening 
uit over de uitstekende samenwerking welke 
steeds heeft bestaan tussen Lloyd’s Register 
en het Directoraat van Scheepvaart.
Tenslotte merkte de heer Keyzer nog op dat 
de naam van Lloyd’s Register of Shipping 
haar grote bekendheid zeker mede genoot 
als gevolg van de uitstekende statistieken 
welke door dit instituut regelmatig worden 
gepubliceerd.

Mutaties Phs. van Ommeren 
(Rotterdam) N.V., Rotterdam
Met ingang van 1 november 1968 is aan de 
heer C. Cuperus, procuratiehouder der ven
nootschap, de titel van adjunct-directeur ver
leend.
Voorts is met ingang van dezelfde datum 
de heer J. L. Franck, tot dusver onder
directeur van Phs. van Ommeren (Antwer
pen) N.V., benoemd tot procuratiehouder 
van de vennootschap, waarbij hem eveneens 
de titel van adjunct-directeur is verleend.

Det norske Veritas
Het Algemeen Comité van Det norske 
Veritas heeft als nieuwe voorzitter de heer 
Georg von Erpecom gekozen.
Hij volgt de heer Odd. I. Loennechen op 
die gedurende tien jaar voorzitter van het 
Noorse classificatiebureau geweest is. De 
heer Loennechen is dit jaar 70 geworden.

De nieuwe voorzitter is directeur bij Westfal 
Larsen & Co. te Bergen. Sinds 1965 was hij 
vice-voorzitter.

Grote maritieme expositie in RAI 
Europort 68

Drs. J. A. Bakker, minister van Verkeer en 
Waterstaat, heeft 12 november 1968 in de 
RAI te Amsterdam, „Europort 68” geo
pend.
De tentoonstelling is de grootste ter wereld 
op maritiem gebied. Op ruim 300 stands 
werden de prod ukten van meer dan 850 
firma’s, afkomstig uit 20 landen, aan de 
bezoeker getoond.
Tijdens de tentoonstelling werd ook dit jaar 
weer een congres gehouden, waar allerlei 
problemen op maritiem gebied aan de orde 
zijn gekomen. Juist dit feit, dat de tentoon
stelling niet alleen een zaak was van com
mercie, maar ook van educatie, achtte de 
minister waardevol. E r is haast geen enkele 
sector meer in onze maatschappij waar 
iemand die eenmaal ingespeeld is, voortaan 
op zijn routine kan drijven, zo verklaarde 
de minister in zijn openingsrede.
Integendeel: men ziet in deze tijd in het 
bedrijfsleven herhaaldelijk mensen op hun 
routine verdrinken. Iedereen heeft voort
durend nieuwe oriëntatie en heroriëntatie 
nodig om bij te blijven en liefst nog wat 
oog te krijgen voor waarschijnlijke toekom
stige ontwikkelingen, aldus de heer Bakker. 
Juist in de jaren sedert 1962, toen Europort 
van de grond kwam, hebben scheepsbouw 
en scheepstransport zowel qua omvang als 
qua snelheid een stormachtige ontwikkeling 
doorgemaakt. Dat geldt niet alleen de ton
nage, maar ook de specialisaties.
De man met het poetskatoen zal, zo ver
volgde de heer Bakker, langzaam maar ze
ker het veld moeten ruimen voor de man 
met de witte jas. Ook als de techniek nu 
en straks veel menselijke toewijding blijft 
vragen wordt het, zowel in de machineka
mer als op de brug, gaandeweg minder 
nodig om 24 uur per etmaal waakzaam te 
zijn als de apparatuur zichzelf onder con
trole houdt.
Voor het eerst is op de tentoonstelling ook 
de bagger-sector vertegenwoordigd. Dat de 
baggeraars beslist geen vreemde eenden in 
de bijt zijn, blijkt wel uit het feit, dat zij 
voor de scheepvaart een essentiële factor 
vormen.
De Nederlandse baggeraars, waarvan 20 
tot 25 pet in het buitenland werkt, zorgen 
niet alleen dat we onze reputatie op dit 
gebied in alle werelddelen eer aandoen, 
maar ze baggeren ook aan de goede kant 
van onze betalingsbalans, aldus minister 
Bakker.
Het is een voor alle deelnemers zeer ge
slaagde tentoonstelling geworden.
Een uitzonderlijk grote hoeveelheid inter
nationaal bezoek bood de mogelijkheid om 
belangrijke contacten te leggen, die veelal 
in kapitale opdrachten resulteerden. Zo 
werd o.a. in de baggerbouw door een stand
houder een onvoorbereide miljoenenop
dracht op de tentoonstelling in de wacht 
gesleept.
Verschillende landen toonden hun belang
stelling door het zenden van officiële dele
gaties, die deels de opdracht hadden de mo
gelijkheden van een „landeninzending” op 
de Europort te bestuderen.

Dergelijke belangstelling werd getoond door 
Amerika, Engeland, Italië, Japan, Noorwe
gen, Polen, Rusland en Tsjechoslowakije. 
Vooral de Japanse delegatie was zeer ge
ïmponeerd door de presentatie van Euro
port 68. Een telefonisch contact met Tokyo 
leidde ertoe dat een aantal autoriteiten van 
daar onmiddellijk overvloog om Europort te 
bezoeken.
Op de tentoonstelling werd een zeer groot 
aantal nieuwe ontwikkelingen geëxposeerd 
en gedemonstreerd.
Bij het sluiten van de tentoonstelling was 
er veel belangstelling voor het boeken van 
standruimte voor Europort 69, die van 11 
t /m  15 november 1969 in het RAI Ge
bouw zal worden gehouden.

Meeting of the Japanese Committee 
of Det norske Veritas
New rules recommendations for hull, 
machinery and materials discussed
The Japanese Technical Committee of Det 
norske Veritas met in Osaka on the 13th 
and 14th November 1968 under the chair
manship of Professor Dr. K. Terazawa from 
the University of Osaka.
A number of new and important rules re
commendations were discussed at the meet
ing. In the hull section the main topics were 
concerning new regulations for use of yield 
controlled steel qualities, plate-thickness of 
ship plates, alterations regarding hatches 
and other openings in the hull structure in 
connection with the introduction of the 
Load Line Convention of 1966 and problems 
concerning superstructures and vibrations. 
The committee discussed problems relating 
to fittings of keyless cone propellers and 
ships intended for carrying special chemical 
cargoes in the machinery section and use of 
low temperature steels and steels with a 
controlled yield point in the material section.

American Bureau of Shipping 
publiceert voorschriften voor 
verplaatsbare booreilanden
N a langdurig overleg met vele betrokken 
partijen, is American Bureau of Shipping er 
toe over gegaan om „Rules for Building and 
Classing Offshore Mobile Drilling Units” 
op te stellen.
Deze rules behandelen drie afzonderlijke 
typen, nl. drijvende-, zelflichtende- en door 
kolommen vastgezette eenheden.
De kosten van deze „Rules” bedragen vijf 
Amerikaanse dollars en zijn bij het kantoor 
van American Bureau of Shipping, Mer- 
catorflat, Glashaven 8b, Rotterdam-1 (tele
foon: 010-13 94 16), te bestellen.

Grenco bedrijf in Frankrijk opgericht
Grasso’s Koninklijke Machinefabrieken N.V. 
heeft tesamen met enkele toonaangevende 
Franse industriële groepen een koelinstal- 
latiebedrijf in Frankrijk opgericht: Grenco 
Entreprise S.A. De meerderheid van de aan
delen is in handen van Grasso’s Koninklijke 
Machinefabrieken N.V. Het bedrijf, dat is 
gevestigd in Villefranche sur Saône, conti
nueert de activiteiten op industrieel koel- 
technisch gebied van de Etablissements 
Bonnet, dochtermaatschappij van de com
pagnie Thomson-Brandt. De directie wordt 
gevoerd door ir. R. Elziere, voormalig direc
teur van de Division Froid Industriel des



Etablissements Bonnet en de heer F. F. 
Schoenmakers, directeur van Grenco N.V. 
De oprichting van dit bedrijf vormt de eerste 
belangrijke samenwerking die in Frankrijk 
op het gebied van industriële koelinstallaties 
tussen E.E.G.-partners tot stand is gekomen. 
Grenco Entreprise S.A. is de zevende 
Grenco vestiging in het buitenland.

Technische Hogeschool Delft

Geslaagd voor het doctoraal examen voor 
elektrotechnisch ingenieur
A. Bakker, Oegstgeest; W. G. Bax, Rotter
dam; D. Beekman, Delft; O. R. Boers, 
’s-Gravenhage; J. E. M. Bouman, Waddinx- 
veen; T. F. Brik Ternbach, Delft; M. C. W. 
van Buul, Den Helder; J. van Cappellen, 
Capelle a.d. IJssel; J. Crucq, Roosendaal; 
M. van Deelen, Rotterdam; C. Doesburg, 
Delft; J. J. A. Driesen, Alkmaar; W. A. van 
Duyl, Rotterdam; N. J. H. Duijnisveld, Wa
teringen; P. van Dijk, Delft; S. A. P. Frelier, 
Voorburg; P. J. Galjaard, Delft; E. Goudri- 
aan, Delft; J. B. Grandjean, Delft; R. A. M. 
Hartmann, Rotterdam; M. R. van den Heu
vel, Kampen; R. W. P. van der Hulst, Eind
hoven; R. Kaarls, Leidschendam; J. G. M. 
Klomp Nijmegen; N. F. W. Kong Tse 
Lam, Delft; R. van Konijnenburg, West- 
zaan; P. Kramer, Delft; T. Kranse, Rotter- 
dam-4; Lauw Hian Kie, Delft; P. Oosterom, 
Hazerswoude; D. Oudkerk, Waalwijk; J. N. 
Paro, ’s-Gravenhage; G. A. Schramm, 
Voorburg; G. J. van Uffelen, Wateringen; 
A. Venema, Rijswijk; O. J. Verbeij, ’s-Gra
venhage; G. D. M. Vermeire, Rotterdam-6; 
J. M. P. C. M. Visser, Amstelveen; F. P. P. 
de Vries, Schiedam; B. G. van der Wal, 
Grolloo; F. S. de Wolf, Sneek.

Geslaagd voor het doctoraal examen voor 
scheepsbouwkundig ingenieur
G. Moeijes, Beverwijk; P. Ploeg, Vlaardin- 
gen (met lof).

Geslaagd voor het doctoraal examen voor 
metaalkundig ingenieur
J. Haverhals, ’s-Gravenhage; J. M. Hooijer, 
Hilversum; J. F. van Kessel, Rotterdam.

Tewaterlatingen

Bij de N.V. Scheepswerf De Dageraad v /h  
Wed. J. Boot te Woubrugge, heeft op 18 ok
tober 1968 van de dwarshelling de vlotte 
stapelloop plaatsgevonden van de kotter 
Maria Theresia, H.D.37.
De opdracht voor de bouw van dit vissers
vaartuig werd verstrekt door de rederij P. 
Bais & Zn. te Den Helder.
De hoofdafmetingen van het schip zijn: 
lengte 28 m, breedte op de spanten 7 m en 
holte in de zijde 3,45 m.
Het vaartuig zal worden voortgestuwd door 
een 850 pk Kromhout dieselmotor.
Medio december zal de viskotter, die een ac
commodatie heeft voor zeven opvarenden, 
aan de opdrachtgevers worden overgedragen.

Op een der werven van Scheepswerven D. 
Boot N.V. is op 25 oktober 1968 te water 
gelaten een z.g. splijtbak —  of patent onder - 
losser —  voor rekening van Gebr. Kalis te 
Sliedrecht.
De hoofdafmetingen zijn: lengte over alles

46 m, breedte 8,45 m, holte 3 m en beun- 
inhoud 400 m3.
Deze opdracht werd verkregen van Scheeps
werven A. Vuyk & Zonen, omdat dit vaar
tuig in recordtijd moest worden gebouwd 
en afgeleverd.

31 Oktober 1968 is met goed gevolg te water 
gelaten de emmerbaggermolen Oostzee, be
stemd voor N.V. Baggermij. van Noordenne 
te Sliedrecht.
Het casco van deze emmerbaggermolen is 
te water gelaten bij N.V. Scheepsbouwwerf 
v /h  Fa. A. Lanser te Sliedrecht en de af
bouw zal plaatsvinden bij Machinefabriek 
Vos & Zonen N.V. te Sliedrecht. 
Hoofdafmetingen zijn: lengte 47 m, breedte 
9,90 m en holte 4,20/3 m.
In deze baggermolen worden de volgende 
motoren geïnstalleerd: één 4-takt, enkel- 
werkende Caterpillarmotor van het type 
D 379 TA met een vermogen van 565 pk 
bij 1200 omw/min en één 4-takt, enkel- 
Werkende Caterpillarmotor van het type 
T 333 TA met een vermogen van 115 pk 
bij 1500 omw/min.
De emmerbaggermolen Oostzee wordt ge
bouwd onder toezicht, van Bureau Veritas 
voor de klasse: *  I  3/3 D (service de 
port) 1.1.

2 November 1968 is met goed gevolg te wa
ter gelaten de stationaire bakkenzuiger 
Gulp er, bouwnummer ' 7 1 2  van N.V. 
Scheepsbouwwerf v /h  C. M. van Rees te 
Sliedrecht, bestemd voor London Dredging 
Co. te Londen.
Hoofdafmetingen zijn: lengte 43,50 m, 
breedte 9,50 m en holte 3,75 m.
In deze bakkenzuiger wordt geïnstalleerd 
een 4-takt, enkelwerkende Lister-Blacksto- 
nemotor van het type EWSL 16 met een 
vermogen van 2000 pk bij 900 omw/min 
voor de aandrijving van de zandpomp, als
mede een vier takt, enkelwerkende Lister- 
Blackstone motor van het type EWSL 8 met 
een vermogen van 850 pk bij 750 omw/min 
voor de aandrijving van een waterpomp en 
een generator.
De stationaire bakkenzuiger Gulper wordt 
gebouwd onder toezicht van Bureau Veritas 
voor de klasse: *  I 3/3 D (service de 
port) 1.1.

Nadat op 16 november 1968 de tewater
lating bij T. van Duijvendijk’s Scheepswerf 
N.V. te Lekkerkerk van het roll-on/roll-off 
schip Mariaeck moest worden uitgesteld 
omdat de harde oostenwind het water niet 
hoog genoeg liet komen, is maandag 18 no
vember jl. deze tewaterlating toch uitstekend 
geslaagd, ondanks de dichte en hardnekkige 
mist.
Een woord van hulde aan de betreffende 
ambtenaren van Rijkswaterstaat en Rijks
politie te water, die dit mogelijk maakten, 
lijkt hier op zijn plaats.
De doopplechtigheid werd verricht door 
mevrouw H. M. Joon-Huls, in aanwezigheid 
van de president-directeur van de rederij 
„Hansa” te Bremen, waarvoor het schip 
is bestemd. Ook de burgemeester van 
Eisenärzt, waar Mariaeck is gelegen en de 
burgemeester van Lekkerkerk, waren aan
wezig.
Door de directeur van de werf, de heer

A. Klip, werd dank gebracht aan de werven 
welke secties hadden gebouwd en daardoor 
een zeer snelle bouw hadden bevorderd.
Het ligt in het voornemen dit schip begin 
januari 1969 over te dragen.

Bij Bodewes’ Scheepswerven N.V. te Mar- 
tenshoek (Groningen) werd 14 nov. jl. met 
goed gevolg te water gelaten het m.s. Hen- 
riëtte Helleskov.
Het schip wordt gebouwd voor Deense re
kening, is van het shelterdek type en meet 
1300 ton deadweight. De afmetingen luiden 
als volgt: lengte tussen de loodlijnen 66,50 
m, breedte 11,80 en holte 3,74-6,77 m.
Voor de voortstuwing zal worden geplaatst 
een zes cilinder MAK-motor van 1100 pk. 
De bouw geschiedt onder toezicht van het 
Bureau Veritas en de Deense Scheepvaart 
Inspectie. Op de vrijgekomen helling zal de 
kiel worden gelegd voor een gladdekker 
voor rekening van Gebr. Beek te Gronin
gen.

Bij _N.V. Scheepsbouw- en Reparatie
bedrijf Gebr. Sander te Delfzijl werd 14 
november jl. te water gelaten het shelterdek 
motorkustvaartuig Gabriela. D it schip 
wordt gebouwd voor de Korrespondent Ree- 
derei Dietrich Sander te Bremen. De hoofd
afmetingen van het schip zijn: lengte over 
alles 56 m, diepgang 3,91 m. Het draag
vermogen zal duizend ton bedragen en de 
ruiminhouden zijn: balen ca. 63.000 cb. ft., 
graan ca. 68.000 cb. ft. Het schip wordt 
gebouwd onder toezicht van de Germ. 
Lloyd en de Deutsche Seeberufsgenossen- 
schaft en is uitgerust voor de kleine vaart.
De grote luikhoofden op het hoofddek en 
het tussendek worden voorzien van stalen 
luiken en maken het schip geschikt voor 
het vervoer van 36 stuks 20 voets con
tainers. Het schip zal worden voorzien van 
een 900 pk MWM motor en een Hodi 
straalbuisroer.

Op 19 november jl. werd bij Verolme 
Scheepswerf Alblasserdam N.V. te Alblas- 
serdam met goed gevolg het 10e bevoor
radingsschip te water gelaten.
Verolme heeft nog 7 van deze moderne 
supply vessels —  ontworpen met een achter- 
dekoppervlak, dat groter is dan op enig 
ander vergelijkbaar type bevoorradingsschip, 
dat thans op de Noordzee in gebruik is 
bij het dienst verlenen aan de olie-industrie 
— waarvan 4 gebouwd worden voor Tide- 
water-Halcyon Service N.V., een ge
zamenlijke dochter van de Halcyonlijn en 
de in New Orleans gevestigde Tidewater 
Services, één der grootste bedrijven op dit 
gebied ter wereld, in bestelling. Drie daar
van glijden binnenkort van de helling.
De laadcapaciteit van de ruim 50 m lange 
schepen, die worden uitgerust met inge
bouwde tanks voor het vervoer van cement 
en andere droge bouwspecie, bedraagt on
geveer 800 ton.

Bij de Verolme Cork Dockyard ging op 
19 november 1968 een grote „Car and 
passenger ferry”, die gebouwd wordt voor 
de British & Irish Steam Packet Co. in 
Dublin, te water.
De hoofdafmetingen zijn: lengte over alles 
118 m, breedte 18 m, tonnage 4850 brt.
Er is accommodatie voor 70 bemannings
leden en 1200 passagiers.



Proeftochten

Op de Eems vond de geslaagde proefvaart 
plaats van het m.s. Kvarto. De Kvarto 
werd gebouwd door N.V. Scheepswerf Bo- 
dewes Gruno te Foxhol voor Noorse reke
ning en wordt in Noorwegen uitgerust met 
een speciale rijdende kraan voor snel laden 
en lossen.
Het schip is van het shelterdek type, spe
ciaal uitgerust voor transport van vismeel. 
De afmetingen zijn4 5 X 9 X 3 ,-/5 ,-m. 
Voor de voortstuwing werd een 8 cil. Stork- 
scheepsdieselmotor geplaatst.

De N.V. Zaanlandse Scheepsbouw Maat
schappij te Zaandam leverde 12 november jl. 
het verlengde en omgebouwde vrachtschip 
Ettrick op aan de opdrachtgeefster, de 
Schotse rederij Geo Gibson & Co. Ltd. te 
Leith.
Het schip is negen m verlengd en thans 
uitgerust met zes tanks, goed voor vervoer 
van 2700 m3 vloeibare gassen. Het schip 
was aanvankelijk 75, nu 84 m lang.
De ZSM is momenteel nog bezig met de 
ombouw van een tweede vrachtschip (de 
Yarrow) voor dezelfde rederij. Vermoede
lijk is de werf daar begin volgend jaar mee 
klaar.

Overdrachten

Op 14 november 1968 werd de laatste van 
de drie, door N.V. Scheepswerf „De Hoop” 
te Lobith voor Petroleos Mexicanos te Me- 
xico-l.D.F., gebouwde zeesleepboten, afge
leverd.
Dit schip, de Pemex X L  werd voor de 
overdracht gedoopt door mevr. H. M. M.
G. Nienhuis-de Smid, echtgenote van een 
der directeuren van N.V. Scheepswerf „De 
Hoop”.
De schepen hebben de volgende hoofdaf
metingen en karakteristieken: lengte over 
alles 44,06 m, lengte tussen de loodlijnen 
40,35 m, breedte 10,01 m, holte 5,11 m, 
max. diepgang 4,35 m. Hoofdmotoren 
GMC, 2 x 1950 apk bij 900 omw/min. 
Vermogen aan assen 2 x 1900 apk bij 303 
omw/min. Proeftochtsnelheid 12,30 knoop. 
Paaltrek 36,2 ton.
De schepen zijn gebouwd onder klasse van 
Lloyd’s Register of Shipping +  IOO.A.1. 
Tug (Oceangoing).
Verder voldoen ze aan de voorschriften van 
de U.S. Coastguard, de Internationale Con
ventie voor veiligheid ter zee 1960, de Inter
nationale Telecommunicatie- en Radiovoor- 
schriften en de voorschriften van B.O.T. 
voor verblijven.

De bij de Machinefabriek en Scheepswerf 
van P. Smit Jr. N.V. te Rotterdam ge
bouwde bodemzuiger Sliedrecht X X IV  werd 
onlangs overgedragen aan de opdrachtge
vers, de Koninklijke Maatschappij tot het 
Uitvoeren van Openbare Werken „Adriaan 
Volker” N.V. te Sliedrecht/Rotterdam.
Met de inbedrijfstelling van dit vaartuig 
werd de omvangrijke vloot van de Kon. Mij. 
Adriaan Volker wederom met baggerwerk- 
tuig uitgebreid van enorme afmetingen en 
produktiecapaciteit.
De opdracht voor de bouw van deze zuiger 
werd in februari 1968 aan de werf ver
strekt; de overdracht vond plaats op 18 
oktober jl.

Het ontwerp van de Sliedrecht X X IV  kwam 
tot stand door samenwerking tussen de 
technische dienst van de opdrachtgever en 
het Bureau voor Scheepsbouw ir. P. H. de 
Groot N.V. te Bloemendaal. Het schip is 
gebouwd volgens de voorschriften van Bu
reau Veritas, klasse: >{< I 3/3 D 1.1. (service 
de port).
De hoofdafmetingen van het vaartuig zijn: 
lengte over alles (incl. zuigbuis) ca. 90 m, 
lengte tussen de loodlijnen 63,50 m, breedte 
op de spanten 11,50 m, holte in de zijde 
4,50 m en diepgang gemiddeld 2,60 m.
Het werktuig is uitgerust met een zuigbuis 
welke een diameter heeft van 900 mm; 
daarmede kan gewerkt worden tot op een 
diepte van 40 m. De zuigbuis is voorzien 
van een jetpersinstallatie.
Via een drijvende leiding, welke een dia
meter heeft van 750 mm, wordt de opge
zogen specie afgevoerd naar het stort.
De zuiger is uitger'ust met in totaal drie 
zandpompen, geleverd door de Sliedrechtse 
Machinefabriek N.V. Twee zandpompen, 
welke staan opgesteld in de motorkamer, 
worden ieder aangedreven door een Werk
spoor dieselmotor, type TMAB 398, waar
van het vermogen 2000 pk bedraagt, bij 
288 omw/min.
Op de zuigbuisl adder is een derde zand- 
pomp geïnstalleerd, deze wordt door een 
Smit-elektromotor aangedreven. Ten be
hoeve van de aandrijving van de zand- 
pomp-generator is een Werkspoor diesel
motor geïnstalleerd met een vermogen van 
1400 pk bij 1000 omw per min, type RUB. 
Voor de aandrijving van de beide jetpers- 
pompen is een Caterpillar dieselmotor ge
ïnstalleerd, type D 39 8B, met een vermo
gen van 850 pk bij 1225 omw/min.
Verder is er ten behoeve van het boordnet 
een Caterpillar-generatorset geïnstalleerd, 
type D 379A, met een vermogen van 510 
pk bij 1200 omw/min. Voorts is er nog 
een Lister-havendieselset opgesteld, type 
HA 4, met een vermogen van 48 pk bij 
2000 omw/min, met een Heemafgenerator 
van 30 kVa en 1500 omw/min.
Een belangrijk onderdeel van het vaartuig 
vormen de lieren. Alle lieren worden elek
trisch aangedreven en pneumatisch be
diend vanuit het centrale bedieningshuis op 
de brug, van waaruit de schipper een royaal 
uitzicht heeft over het vaartuig. De lieren, 
welke op het schip staan opgesteld, zijn 
eveneens geleverd door de Sliedrechtse Ma
chinefabriek N.V.
Geplaatst zijn de volgende lieren: een ge
combineerde achter-/zijdraadlier; een ge
combineerde boeg-/ voorzijdraadlier; een 
ladderlier en een zuigbuislier.
Over het voorschip, van motorkamerop- 
bouw tot de voorbok, is een brug gecon
strueerd, waarop het bedieningshuis is ge
plaatst, alsmede de ladderlier en de zuig
buislier en op een tussengelegen bordes de 
gecombineerde boeg-/zijdraadlier. Boven de 
zandpomp op de zuigbuisladder is een 12 
tons luchttakel aangebracht. Op het topdek 
is voorts een verrijdbare bokkraan ge
plaatst. Aan S.B.-zijde is de brug verder 
nog voorzien van een 12 tons laadboom. 
Midscheeps, ter hoogte van het pompluik, 
is een laadboom van 15 ton geplaatst, ter
wijl op het achterschip nog een spildraai- 
kraan staat opgesteld, welke een hefver
mogen heeft van 4 ton. Boven de zand
pompen in de motorkamer beschikt men 
verder nog over een 12 tons verrijdbare 
kraan.

De spildraaikraan is evenals de voorbok, 
de zandpompladder en de zuigbuis, geleverd 
door F. Kloos & Zn., Werkplaatsen N .V . 
te Kinderdijk.
Op het achterschip is er voor de bem an
ningsleden een gerieflijke accommodatie- 
ruimte ingericht, voorzien van centrale v er
warming.

Vuurdovend kunststofschuiin
Een nieuwe zeer lichte kunststof, die is 
ontwikkeld in verband met de speciale 
eisen van de ruimtevaart, blijkt grote 
waarde te hebben als vlamdodend m ate
riaal, in het bijzonder voor wat betreft 
branden in benzine, olie e.d. Het is een p o -  
lyurethaanschuim met bepaalde toevoegin
gen. Wanneer het materiaal aan vuur w ord t 
blootgesteld vormt het een taaie laag. B ij 
dit proces worden gassen ontwikkeld die d e  
vlammen doven of althans afweren. De a a n  
het vuur blootgestelde laag belet bovendien 
de zuurstof, die zich aan de andere zijde v a n  
de schuimlaag bevindt de vuurhaard te b e 
reiken. Als zovele nieuwe ontwikkelingen 
in verband met de ruimtevaart blijkt o o k  
deze vinding groot praktisch nut voor m in 
der exclusieve doeleinden op te leveren: in  
vliegtuigen, schepen, automobielen, fabrie
ken en ook gewone woonhuizen kan h e l  
goede diensten bewijzen, vooral ook om dat 
het in normale toestand al isolerend is e n  
bij hevige verhitting een steeds meer o n 
doordringbaar karakter krijgt. Het is o o k  
zeer sterk, maar de weerstand kan nog v e r 
hoogd worden door toevoeging van glas
vezel of een dergelijk materiaal. (ETEP)

Wereldkoopvaardijvloot in een jaar 
met twaalf miljoen ton toegenomen
Uit gegevens van Lloyd’s Register of Ship
ping blijkt dat de wereldkoopvaardijvloot 
op 1 juli 1968 194.152.000 bruo register 
ton bedroeg, 12.052.000 ton meer dan e e n  
jaar eerder.
Liberia neemt op de ranglijst van de landen 
met de grootste vloten nog steeds de eerste 
plaats in met 25.720.000 ton, 3.122.000 
ton meer dan op 1 juli van het vorige ja a r . 
Op de tweede plaats komen Engeland en  
Noord-Ierland met 21.921.000 to n ,
205.000 ton meer dan een jaar tevoren. D e  
koopvaardijvloot van de Verenigde S taten 
is in de overzichtsperiode met 665.000 to t
19.668.000 ton verminderd. De N oorse 
vloot is met 1.285.000 tot 19.667.000 to n  
toegenomen, de Japanse met 2.704.000 to t
19.587.000 ton en de Russische m e t
1.445.000 tot 12.062.000 ton. De G riekse 
vloot is met 17.000 tot 7.416.000 ton v e r 
minderd. Nederland komt, na de genoemde 
landen en Italië, West-Duitsland en F ra n k 
rijk, op de elfde plaats met 5.268.000 to n ,
145.000 ton meer dan op 1 juli van h e t  
vorige jaar.
De wereldtankvloot bedroeg op 1 juli v a n  
dit jaar 69.214.000 ton, 5.016.000 ton m eer 
dan een jaar tevoren. Ook hier komt L iberia 
op de eerste plaats met 14.663.000 to n ,
1.718.000 ton meer dan op 1 juli 1967. 
De tweede plaats valt toe aan Noorw egen 
met 9.992.000 (plus 92.000) ton, de d erde 
plaats aan Engeland en Noord-Ierland m e t
8.372.000 (plus 527.000) ton en de v ierde 
plaats aan Japan met 6.755.000 (plus 
905.000) ton. Nederland komt weer op de 
elfde plaats met 1.865.000 ton, een to en e
ming van 169.000 ton ten opzichte van h e t  
vorige jaar.



TIJDSCHRIFTEN REVUE
Uittreksels van enige belangrijke artikelen uit buitenlandse tijdschriften, zoals deze worden verwerkt in de 

kaartzendingen, welke het Nationaal Technisch Instituut voor Scheepvaart en Luchtvaart maandelijks aan de 
d aarop  geabonneerden doet toekomen. De aanwinsten der bibliotheek op nautisch, resp. technisch gebied w or
den  eveneens, op kaarten vermeld, aan bovengenoemde abonnees toegezonden. Niet-abonnees kunnen zich afzon
derlijk op deze aanwinstenlijsten abonneren. Inlichtingen worden gaarne verstrekt door de directie van het Insti
tuu t, Burg. s’Jacobplein 10, Rotterdam  (tel. 13 20 40).

„Ufoer den Einfluss eines Bugwulstes auf Leistung und Geschwindig- 
keit eines völligen Frachtschiffes”. H. Kerlen en H. Petershagen. 
Gegevens worden vermeld aan de hand van praktijkervaringen van 
twee zusterschepen (motor) met een lengte van 205 m (o.a.) en 195,21 
m. (1.1.), waarvan er één met en de andere zonder bulbsteven is uitge
rust. D e bulbsteven is van middelmatige grootte met een verhoudings
gewijs laag liggend zwaartepunt. De snelheid blijkt voor beide schepen 
in beladen toestand gelijk te zijn (14,5 mijl), dooh in ballast 15,9 mijl 
voor het schip met de bulbsteven en 15,4 mijl voor het conventionele 
schip. De uitkomsten voor het benodigde machinevermogen en het 
daarm ede gepaard gaande brandstofverbruik geven vrij aanzienlijke 
verschillen te zien ten gunste van het schip met de bulbsteven. Voor het 
brandstofverbruik bedragen deze bij ca. 250 zeedagen per jaar
1.225 to n ( l  1 % minder dan voor het schip zonder bulb) en de hogere 
ballastsnelheid geeft per jaar een tijdwinst van 4 dagen. Berekend is, 
dat de kosten voor het aanbrengen van de bulb hierdoor in 2%  jaar 
afgeschreven kunnen worden. Het is gebleken, dat de voorafgaande 
sleepproeven met modellen vrij nauwkeurig overeenkomen met de 
praktij kcijfers.
(Hansa no. 12, 1968, juni, blz. 1063-1067, 1 fig., 3 graf., 5 tab., 5 ref.)

„Factors in the choice of materials for marine engineering”, B. Todd. 
Aan de hand  van een analyse van gebreken in componenten van 
voortstuwingsinstallaties en hulpwerktuigen worden door de schrijver 
aanwijzingen gegeven voor de keuze van materialen. Vermoeidheid 
blijkt de voornaamste oorzaak te zijn bij het optreden van breuken en 
de invloed hiervan op het materiaal wordt uitvoerig besproken en ge
ïllustreerd m.ib.t. verschillende onderdelen, zoals krukassen, tand
wieloverbrengingen, enz. Eveneens zijn in beschouwing genomen m a
terialen voor machinedelen, die bloot staan aan hoge temperaturen,
b.v. tu rb ine componenten, oververhitters, e.d. Voorts wordt een be
spreking gewijd aan het altijd aanwezige probleem van zeewater- 
corrosie en ook hier wordt de belangrijkheid van materiaal-keuze 
aangetoond, die in circulatiesystemen (warmtewisselaars, circulatie- 
pijpleidingen, pompen en kleppen) een rol spelen. Besloten wordt met 
een opsom m ing van materiaal-eisen voor voortstuwingsschroeven. 
(Trans, o f the Institute of Marine Engineers, juni 1968, blz. 161-179, 
7 'fig., 11 tab.).

„Manövrierversuche auf das neuen Main-Donau-Kanal mit Motor- 
fracht-Schiffen und Schubverbanden”. E. Schale.
Op het nieuwe traject van het Main-Donaukanaal zijn tussen Bamberg 
en Strullendorf uitgebreide manoeuvreer-experimenten uitgevoerd 
m.b.t. het elkaar passeren en oplopen van motorvrachtschepen en 
duwconvooien zowel op rechte stukken als in bochten. Het 55 m. 
brede en 4,8 m. diepe kanaal bleek geen enkele belemmering te vormen 
voor de 80 m. lange motorschepen en 160 m. lange duwconvooien. 
Een beschrijving wordt gegeven van de meetmethoden (radarfoto’s). 
H et oplopen en passeren bleek met vol machinevermogen te kunnen 
plaats vinden, waarbij werd vastgesteld, dat voor oplopen een 
snelheidsverschil van 30 % — 40 % noodzakelijk is. Bij alle manoeu
vres, die uitvoerig worden besproken en met tekeningen toegelicht, 
bleek, dat niet meer dan 30 % van de beschikbare roeruitslag werd 
gebruikt.
(S ch iff und Hafen, jaargang 20 no. 6, juni 1968 —  blz. 391-398, 13 
fig. en  graf., 6 ref.).

„Offshore mobile drilling units”. R. J. Howe.
H et aantal verplaatsbare platformen voor boren buitengaats is van één 
stuk in  1949 toegenomen tot 200 aan het einde van 1968. Na een 
historisch overzicht van de ontwikkeling m.b.v. de constructie worden 
afzonderlijke besprekingen gewijd en de bijzondere problemen aange
roerd bij bet ontwerpen van de drie gangbare typen, t.w. het diep- 
drijvende, het opvijzelbare en het aan de oppervlakte drijvende. Een 
opgave m et tekeningen en foto’s wordt gegeven van alle bestaande ge
noem de mobiele eilanden, zoals eigenaar, naam, werkdiepte, bouw
jaar, type en afmetingen, alsmede in een tabel de voornaamste rampen 
met deze eenheden.
(Ocean Industry, juli 1968, blz. 38-61, 40 tek. en foto’s, 3 tab.).

„A study of the factors in cargo gear selection”, N. Hammond. 
In zijn studie m.b.t. de keuze van laadgerei neemt de schrijver een 
vrachtschip van 3.000 ton in beschouwing met acht 3/5-tons laadbo
men. De totale kapitaalsinvesteringskosten worden geraamd op 
£48.000 - £50.000 of 5-7 % van de kosten van het schip. Uitrusting 
met dekkranen zou de kosten van het laadgerei met 40 % verhogen, 
daarbij aannemende, dat één kraan gelijkwaardig is aan een paar ge
koppelde bomen. Van het onderhoudsstandpunt bezien heeft de laad
boom alle voordelen. De uiteindelijke factor, die de keuze echter be
paalt zijn de los/laad cyclus-tijden. Observaties in een aantal Euro
pese havens hebben uitgewezen, dat dekkranen een operatie-cyclus 
hebben van 22 per uur tegenover 20 van laadbomen, hetgeen neer- 
konit op een snellere overslagcapaciteit van 6 ton per uur. Uitgaande 
van deze cijfers zou een schip 3.000 ton stukgoed met kranen in 
45 uur kunnen verwerken tegenover 60 uur met laadbomen, een tijd
winst dus van 15 uur.
(Ship & Boat, mei 1968, blz. 18-19, 1 graf., 1 tab.).

„Research investigation for the improvement of ship mooring 
methods”.
Door het Mooring Panel van de Engelse Chamber of Shipping is met 
medewerking van een groot aantal rederijen een studie gemaakt en 
in een rapport vastgelegd om een grotere efficiency te bereiken bij 
het meren van bestaande droge ladingschepen. Volgende rapporten 
zullen zijn gewijd aan tankers, bulkcarriers en toekomstige droge 
lading schepen. Verbeteringen in het systeem van meren worden niet 
uitsluitend gezien als een belang van de reder (vermindering van het 
aantal bemanningsleden) doch gaan ook de scheepsbouwers en haven
autoriteiten aan, vandaar dat de studie is beperkt tot de technische 
aspecten. Achtereenvolgens wordt een overzicht gegeven van de uit
rusting (trossen, trossenkluizen, winches, bolders, stoppers), het vast
maken van sleepboten, benodigde mankracht en worden in tabelvorm 
cijfers gepubliceerd ter vaststelling van de krachten, die op een schip 
worden uitgeoefend als gevolg van wind, stroom en golven. In een 
afzonderlijk hoofdstuk worden voorstellen gedaan om to t een verbe
terde methode van meren te komen. Genoemd worden o.m, een meer 
effectief algemeen meerpatroon, het gebruik van trossen van synthe
tisch materiaal, vermindering van het aantal trossen, sterkte van 
bolders enz. In een appendix worden aanwijzingen gegeven voor een 
correcte en veilige wijze van meren.
(British Ship Research Association report NS 179, 1967, blz. 1-174, 
20 tab., 47 graf. en fig.).

„Comparative container ship designs” (Evolution and future concepts).
P. R. Salisbury.

In zijn lezing behandelt de schrijver de bestaande methoden van con- 
tainerisatie en het vervoer van laadkisten overzee, waarna een beschrij
ving wordt gegeven van de basis-ontwerpen van containerschepen, 
zoals verticale en horizontale conveyor, cellulaire systemen, roll-on 
roll-off schepen, lichterschepen (LASH en SEA BARGE), die de 
barges inladen met boordkranen, liften of gedeeltelijke inzinking met 
een opsomming van hun voor- en nadelen. Van een aantal bestaande 
containerschepen, zowel voor lange reizen als kustvaart, zijn plan
tekeningen opgenomen met tabellen, waarin afmetingen, indeling, la- 
dingcapaciteit, snelheid en bouwprijzen worden vermeld. D aar het 
schip slechts een schakel vormt van een volledig containertransport 
wordt voorts uitvoerig ingegaan op de outillage voor het laden/lossen, 
het opslaan en sorteermethoden. Ook wordt een beschouwing gewijd 
aan de meest economische wijze van het beladen van de containers, 
t.w. het inpakken op de produktieplaats, in land-inwaarts gelegen ter
minals of in „sea wash” (aan de waterkant) gevestigde terminals. Wat 
de toekomst betreft vermeldt de auteur experimenten met katamaran 
schepen, de problemen voor de fabrikanten van schroeven i.v.m. gro
tere snelheden (30.000 apk) bij geringe diepgang, het gebruik van 
helicopters, enz.
(Trans, of the Institution of Engineers and Shipbuilders in Scotland, 
Vol. 111, part. 5, 1967/1968, blz. 198-224, 14 tek. en foto’s, 2 tab , 
13 ref.)



„Jet Propulsion”. H. C. Carey.
N a een overzicht van bestaande reactie voortstuwingsinstallaties wordt 
een nieuwe uitvoering beschreven, die geen uitstekende delen buiten de 
scheepsromp heeft en zich in het bijzonder leent voor veerboten, die 
altijd voor- en achteruit varen. Zowel de inlaat- als uitlaatopeningen 
kunnen draaien rond een gemeenschappelijke verticale as, waardoor 
interferentie van de binnenkomende en uitgaande stromingen wordt 
voorkomen. De schroefas met aan het ondereinde de horizontale 
schroef of waaier is binnen in de genoemde gemeenschappelijke as 
aangebracht en wordt middels een conisch tandwiel aangedreven door 
de voortstuwingsmachine. De buitenas kan vanaf de brug 360° worden 
gedraaid, waardoor onder elke vaarhoek stuwdruk aan de schroef 
wordt gegeven en besturing mogelijk wordt gemaakt. Horizontale uit
voering kan eveneens worden toegepast.
(Ship & Boat, februari 1968, blz. 30-32, 7 tek.).

„Automating a tugboat”, L. Pihiel.
Nu de automatisering aan boord van sleepboten ook ingang heeft 
gevonden stelt de schrijver drie vragen aan de orde, t.w. hoever zou de 
automatisering moeten worden doorgevoerd bekeken uit alle gezichts
hoeken; hoe hoog mogen de investeringskosten zijn i.v.m. leeftijd, ver
mogen, conditie en verdere plannen met het schip; problemen met 
betrekking tot onderhoud, reparatie, service-faciliteiten en kosten. 
In verband met bovengenoemde vragen worden alle aspecten van 
automatisering aan een onderzoek onderworpen (starten en stoppen 
van de hoofdmachine en hulpwerktuigen, afstandbediening en de ver
schillende systemen hiervoor) met ervaringsgegevens van geheel of 
gedeeltelijke automatisering aan boord van in dienst zijnde sleepboten.

(Maritime Reporter and Engineering News, Vol. 30, no 9, 1 mei 
1968, blz. 54 en 56).

„Research on propulsion devices”.
In het jaarverslag van het Britse „National Physical Laboratory” wor
den nieuwe vormen van scheepsvoortstuwing m.b.t. de schroeven be
sproken, waarbij er de nadruk op wordt gelegd, dat bij een onderzoek 
naar de meest gunstige resultaten de schroef niet afzonderlijk kan 
worden bezien, doch dat de scheepsvorm, speciaal het achterschip, 
overbrengings- en stuurinrichtingen mede dienen te worden onder
zocht om een optimaal geheel te bereiken. Voorts wordt vermeld, dat 
de „Ship Division” bezig is met de ontwikkeling van een systeem om 
de stopweg van grote schepen te verkleinen d.m.v. afleiding van de 
toestroming in een systeem van tunnels met de bedoeling om de laterale 
wegvloeiing te gebruiken om de vaarsnelheid te vertragen. In de be
handeling over stabilisatoren wordt vermeld, dat de attractie van de 
passieve anti-slingertank is gelegen in zijn eenvoudige behandeling en 
het feit, dat dit systeem ook het slingeren vermindert van een stilliggend 
schip.
{Lloyd’s List & Shipping Gazette, 3 juli 1968, blz. 4 en 7).

„An approach to the design of tug propellers”. J. F. Leathard.
In een diagram toont de schrijver aan, dat een schroef slechts in staat 
is om een bepaald vermogen bij een bepaald aantal machineomwente- 
lingen te absorberen. Wanneer de vaarsnelheid wordt veranderd bij een 
voortstuwingsinstallatie die constante torque eigenschappen bezit, 
wijzigt zich de schroefabsorptie onder hogere of lagere belasting. Met 
andere woorden: het is de schroef, die de vermogensafgifte van de 
machine regelt en niet de machine, die het aantal omwentelingen van 
de schroef bepaalt, zodat het kan voorkomen, dat de schroef als een 
rem op de machine gaat werken. Van veel belang is dit voor sleep
boten, die variabele schroefbelastingen ondergaan bij operationeel 
gebruik zonder vaart te lopen (bij statische trekbelasting) tot losvarend. 
Als de meest flexibele installatie wordt een verstelbare schroef aanbe
volen, die het mogelijk maakt, dat de machine vol vermogen aan de 
schroef blijft afgeven. Een alternatief is het aanbrengen van een elek
trische overbrenging tussen machine en een conventionele schroef. 
{The Journal of Commerce, 31 mei 1968, blz. 4 en 8, 1 diagr., 1 graf.).

„The practical application of computers in marine engineering”
A. J. H. Goodwin, J. H. Irvine en I. Forrest. 

In deze lezing worden voorbeelden gegeven voor oplossing van con- 
structievraagstukken van machines en machineonderdelen (turbines, 
tandwieloverbrenging, koppelingen, enz.) waarvoor digistale computers 
het best bruikbaar zijn en voor het bestuderen van dynamische- en be- 
dieningsproblemen, waarvoor analoge computers het meest geëigend 
zijn. Een beschrijving wordt gegeven van de principes waarop het ge
bruik berust. Vervolgens worden uitvoerig de resultaten besproken die
d.m.v. een computer zijn bereikt bij het manoeuvreren van schepen en 
deze vergeleken met de proefvaartuitkomsten. De onderzoekingen 
strekken zich uit tot grote en kleine marinevaartuigen, waar omkering 
van de schroefasbeweging tot stand kwam door achteruitturbines, om- 
keergearing, verstelbare schroeven en elektrische aandrijving. Even
eens werd geëxperimenteerd met koopvaardijschepen uitgerust met om
keerbare Dieselmotoren, middelsnelle Diesels met wrijvingskoppelingen 
en verstelbare schroeven. Bewezen wordt geacht, dat bij achteruit 
slaan de gunstigste resultaten worden verkregen door zo snel mogelijk 
het maximum aan achteruitvermogen te gebruiken i.p.v. de schroefas 
langzaam vooruit te laten draaien of te stoppen, zoals somtijds als de 
beste manoeuvre wordt genoemd.
(Trans, of the Institute of Marine Engineers, juli 1968, Vol. 80 no. 7, 
blz. 209-241, 32 graf. en fig., 2 tab., 9 ref.)

„LASH barges”
Equitable-Higgins Shipyards Inc. is begonnen met de bouw van 233 
identieke lichters voor de Central Gulf Steamship Corp. te New 
Orleans. Zij zijn bestemd voor het vervoer van pulp en papier van de 
International Paper Co. met een nieuw LASH (Lighter Aboard Ship) 
schip van 262 m lengte en 43.000 ton groot. De lichters krijgen een 
lengte van 18,6 m, een breedte van 9,5 m, een holte van 3,66 m en een 
draagvermogen van 400 ton. De pontonluiken uitgevoerd in 3 secties 
zijn berekend op een belasting van 732 kg/m2. De lichters zullen bij 
de fabrieken van de International Paper Co. worden geladen, vervol
gens naar het zeeschip gesleept en daar aan boord gehesen en in het 
ruim worden afgevierd. Bij aankomst in Europese havens worden de 
lichters te water gezet en naar de plaats van bestemming gevaren om 
zodoende een huis-tot-huis dienst te onderhouden. Verwacht wordt, 
dat met deze dienst in oktober 1969 zal kunnen worden aangevangen. 
Het moederschip krijgt een capaciteit voor 73 geladen barges. 
{Shipbuilding International, Vol. 11, no. 2, juni 1968, blz. 19).

„Aluminium research catamaran”.
Een beschrijving wordt gegeven van het aluminium katamaran on- 
derzoekingsvaartuig „Ridgley Warfield", dat door de Bethlehem Steel 
Corp. werd gebouwd voor de lohn Hopkins Universiteit te Baltimore. 
De katamaran-vorm werd gekozen i.v.m. goede stabiliteit, gunstige 
weerstand en geringer benodigd machinevermogen dan voor een con
ventionele rompvorm (naar schatting 34 % besparing). De keuze van 
aluminium bracht nogal constructieproblemen mede, daar bij een licht 
gewicht toch voldoende sterkte moest worden gegarandeerd. Zo werd 
het vraagstuk van optredende krachten door golven tussen de rompen 
opgelost door asymmetrische toepassing met de rechte zijden binnen
waarts gekeerd. Een bak werd overbodig geacht en geheel weggelaten. 
Met het oog op vermindering van „slamming” werd een derde z.g. 
tertiaire boeg tussen de rompen aangebracht. De rompplaten werden 
eerst op de spanten op de juiste vormgeving gecontroleerd, vervolgens 
weer afgenomen en teruggebracht naar de fabriekshal voor een Martin 
„hardcoat” behandeling en daarna op het casco aan elkaar gelast. In 
het geheel werd 135.000 Ib. aluminium aan het schip verwerkt, waar
van de hoofdafmetingen bedragen: lengte 32,3 m, breedte 10,3 m, 
afstand tussen de rompen 11,6 m, diepgang 2,7 m. De voortstuwings
installatie bestaat uit vier 600 rpk. Cummins dieselmotoren, die een 
snelheid geven van 18 mijl (2 schroeven).
(Ship & Boat, juli 1968, blz. 48-50, 1 alg. plan, 1 foto).

„Experimental evaluation of heat transfer in a dry-cargo ships’ tank, 
using thermal oil as a heat transfer medium”. D. J. v. d. Heeden.
De toepassing van thermische olie als warmtetransport medium in de 
dubbele bodem- en dieptanks van droge lading vrachtschepen maakt 
het noodzakelijk de gebruikelijke methode voor de berekening van het 
verwarmingssysteem aan te passen aan de van stoom afwijkende 
eigenschappen van het medium. Deze methode werd gepubliceerd in 
rapport no. 86 M onder de titel: „Theoretical evaluation of heat trans
fer in dry cargo ships’ tanks using thermal oil as a heat transfer 
medium”. Ter bepaling van met nog onvoldoende nauwkeurigheid be
kende factoren en ter verificatie van de ontwikkelde berekenings
methode werd een meting uitgevoerd in een dubbele bodemtank van 
een 8000-tons schip tijdens de technische proefvaart. De beschikbaar 
gekomen gegevens stellen de ontwerper in staat de warmteverliezen 
nauwkeuriger te berekenen. Deze blijken zeer hoog voor de bodem van 
de tank. Een berekening voor verliezen door de spanten maakt het 
mogelijk een warmtebalans samen te stellen. Gebaseerd op de verkre
gen informaties werd het warmteverlies van zware olie berekend. 
Door tevens de eigenschappen van de thermische olie volledig te be
nutten kan het verwarmingssysteem geoptimaliseerd worden, waar
door aanzienlijke besparingen in pijplengte en pompcapaciteit te be
reiken zijn.
(Nederlands Scheepsstudiecentrum TNO, Rapport no. 111M, juni 
1968, blz. 7—16, 6 fig. en graf., 11 tab., 6 ref.).


