
f
O vernem ing van a rtikelen  e nz, zonder toestem
m in g van de uitgevers is  verboden

Jaarabonnem ent (bij vooru itbetaling) f31 ,20, 
buiten N ede rlan d  f52,-, losse num m ersf2,10, 
van  oude  ja a rgan ge n  f 2,60 (alle prijzen 
incl. B .T .W .)

UITGEVERS W Y T -  ROTTERDAM  6
Tel. 25 45 0 0 *, Pieter de H ooch w eg 111, 
T e le x  21408, Postrekening 58458

JtsiCbip en werf ZESENDERTIGSTE JAARGANG 

24 JANUARI 1969 NO 2

14-DAAG S TIJDSCHRIFT, GEW IJD AAN SCHEEPSBOUW, SCHEEPVAART EN H AVENBELANG EN  

O R G A A N  V A N  :
N ED ER LAN D SE  VEREN IG IN G  VAN  TECH N IC I OP SCHEEPVAARTGEBIED - CENTRALE B O N D  V A N  SCHEEPS
BOUW MEESTERS IN  N ED ER LA N D  - IN ST ITU U T  VO O R  SCHEEPVAART EN LU CH TVAART  - N ED ER LAN D SC H  
SC H E E P SB O U W K U N D IG  PROEFSTATION

REDACTIE : ir. J. N. Joustra, prof. ir. j. H. Kriefemeijer, prof. dr. ir. W. P. A. van Lammeren en J. G. F. Warris
REDACTIE-ADRES : Burg. s’Jacobplein 10, Rotterdam-2, Telefoon 126030

O p e n i n g  speec

(Exc.) Ladies and G entlem en,
This m orning we witnessed the opening 
cerem ony of the 7th In ternational M ari
time E xhibition of Shipbuilding, M arine 
Engineering, Fishing and  P o rt E quip
m ent by H is Excellency J. A. Bakker, 
M inister of T ransport.
If  we com pare this 7 th  M aritim e E xh i
bition with the first one at R o tterdam  in 
1962 a  considerable difference strikes us. 
T he  grow th of the  exhibition is a real 
reflection of the developm ent in the 
Shipping, Shipbuilding and M arine Engi
neering industries. I would like to  m ake 
a few rem arks in connection with this 
developm ent.
W hen one speaks of developm ent, this 
term  always em braces conceptions as: 
past, present and future, dynam ics and 
grow th. In  our modern time, m ore than 
in earlier days, technicians and scientists 
tend to think about developm ents related 
to the future. Even a special scientific 
approach  to problem s of today and the 
desire to know  how developm ent shall be 
in the  future leads to  the science of 
Futurology. A nd this is not only restricted 
to  econom ics bu t certainly also applies 
to techniques.
D evelopm ent is accelerating. In  1954, 
w hen visiting the Tina Onassis of
48 ,000  tons deadw eight during building 
a t H ow aldts-W erke H am burg, we spoke 
about this ship as a M am m oth tanker. 
T he shipyard m entioned was a big one. 
H ard ly  14 years later tanker-sizes have 
been increased from  48 ,000  to 60,000 
and la te r to  100,000 tons deadweight 
and  now Super-M am m oth o r Behem oth 
ships of m ore than 300,000 tons dead
weight are in operation. T he twinscrew 
tankers Universe Ireland  and Universe 
K uw eit, delivered recently from  Japanese 
shipyards to N ational B ulkearriers Inc., 
U.S.A. have a deadweight of 312,000 
tons each. The first ship unloaded a first 
cargo of crude oil under charter to  Gulf 
Oil a t B antry Bay Ireland a  few weeks 
ago.
A t present approxim ately 150 tankers of
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150,000 tons deadweight capacity or more 
are on order at shipyards around the 
world.
Looking into the future, maybe even the 
near future, the building of a megaton 
tanker is quite possible from a technical 
point of view. N obody can forecast 
where the lim it will be. From  an econom
ical point of view the range of tankers 
between 300 ,000  and 500,000 tons dead
weight may be less profitable than the 
bigger tankers of one or even 2 million 
tons deadweight.
T he bulkcarrier dimensions, growing 
slowlier than those of tankers, are never
theless significant. Restrictions may be, 
even for the future, the necessity to berth 
these ships in ports, whereas oiltankers 
can be berthed outside and connected 
to the refineries by relatively short and 
cheap pipelines.
On the o ther hand T don’t see why deep 
water piers with special means of un
loading large ore-carriers and conveying 
iron ore to steel works which have to be 
located near the seashore should no t lead 
to ore carriers of 500,000 tons deadweight 
or even more.
This increase of ship dimensions con
siderably influenced the lay-out and 
organization of shipyards. Complete new 
techniques and systems for the construc
tion of very big ships came into being. 
In  1963 the fam ous A rendal shipyard of 
Gotaverken A .B ., Sweden, started pro
duction. Japan  developing very fast creat
ed an enorm ous shipbuilding capacity and 
is leading in shipbuilding output figures 
during the last 8 of 9 years.
It proved to be hard competition for 
yards in W estern Europe.
It was also a challenge to shipbuilders 
in this part of the world and the rather 
conservative and individualistic leaders 
in this industry had to X -ray themselves, 
sometimes stimulated by governmental 
aid. Several reports have been produced 
and am ong them are the well known 
Geddes and Keyzer R eports published 
about three years ago. As a result the
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organization of several shipbuilding en
terprises grew nearly as fast as the 
dimensions of the ships they have built. 
Some minor yards closed down, others 
merged and form ed large groups. A  
rather spectacular and exciting series of 
mergers among the shipbuilding and ma
rine-engineering enterprises in this 
country took place a few m onths ago.
I just mentioned these two m ajor devel
opments of scale of ships and shipyards 
but in the Shipping Industry a new 
phenomenon turned up: Containerization, 
accompanied by a considerable influ
ence on shipbuilding and m arine-engi
neering.
Containerships com pared with conven
tional cargo-ships tend to grow in size 
and speed. In  the last issue of the Mo- 
torship an editorial viewpoint deals with 
this subject. I would like to quote a 
few of these points and aid som e remarks. 
It includes a reference to  a survey of 
A/S Shipping Consultants of Oslo in 
which report is stated that in September 
of this year no less than  145 container
ships were in service which had either

Inhoud van  dit nummer:

Europort Congress 1968
De bepaling van de optimale 
scheepsvoortstuwer en als onm is
bare faciliteit hierbij: de vacuürn- 
sleeptank door prof. dr. ir. J. D. van 
Manen
Het optimaliseren van schepen door 
Ir. W. Ruys
Nieuw systeem voor vochtheidsrege- 
ling
24.000-tons dok voor N.V.
,,De Schelde”
Nieuwsberichten
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been built or converted for container- 
transport. In  th e  sam e m onth 52 shipping 
groups throughou t the  w orld had no less 
than 113 containercarriers on order. 
Furtherm ore 10 shipping organizations 
have another 29  ships being converted to 
carry containers, while 14 companies 
have contracts pending, or are negotiating 
for 31 containersh ip  projects among which 
three nuclear pow ered ships, 30 knots,
100,000 s.h.p. fo r  Container M arine Line 
(USA) to carry  872 containers each and 
four ships of 30 ,000 tons deadweight 
capacity, 27 kno ts, 72 ,000 s.h.p. to carry 
1260 containers fo r Sea-Land Services. 
Obviously the increasing shipdimensions, 
speeds and consequently powers bring 
with them  the need  for a new appraisal 
of ship design and  construction and 
especially of propelling  machinery. 
Schedules are becom ing so exacting that 
overall reliability of m achinery, container 
loading and un loading equipm ent either 
on board  o r asho re  and all other facilities 
in ports such as containerstorage areas, 
roads, rail and  in land waterway connec
tions to  the  hinterland, becom e of first 
im portance.
O n the  o ther h an d  one has not to over
estim ate the advantages of containeriza- 
tion. One th ing  is clear: T he fast devel
opm ent tends ow ners of more conven
tional dry-cargoships to  investigate tho
roughly if im provem ent of their ships 
and services m ay  be  an answer to con- 
tainerization. Im proved  lay-out of car- 
goholds and hatchw ays combined with 
large side load ing  doors m ay give a real 
chance to palletization. I t  is for certain 
that even for special shipping lines pal
letized and /o r pre-slung transport sys
tems can be m o re  profitable than  con
tainerized tran sp o rt. In  m y opinion a 
ship design containing bo th  possibilities 
could be an optim um .
A nother way o f collected-goods-transport 
is the L ighter A b o ard  Ship system, a 
type of con ta iner transport whereby the 
containers are  floating  barges and can be 
launched or tak en  on board  by heavy 
stern cranes.

Another type which is developing is the 
Roll-On-Roll-Off ship, especially for the 
shorter searoutes.
Besides these m ore spectacular evolutions 
in techniques and systems (which some
times are very near to revolutions) there 
are other spheres worth while mentioning. 
I would like to sum them  up without 
giving comments as time is restricted.
In  shipbuilding: M anagem ent techniques; 
Organization; Im provem ent of design 
and production techniques; Standardisa
tion; Series production; Production con
trol; Operation resarch.
In  Marine enginebuilding: Improvements 
in design of m ain and auxiliary engines 
and engineroom lay-out; Development 
of nuclear steam  generators; Simplifi
cation of installation; Lighter weight of 
propulsion plants; Automation; Check of 
vibrations and noise inconveniences; In 
teraction of m ain propulsion engine- 
propellershaft and propeller.
In  shipping: Problem s of management, 
organisation, marketing, operation re
search; M aintenance.
In  all spheres: Scientific approach to the 
many problems involved. This may be 
fundamental research or research on ap
plication techniques both with industrial 
and governmental aid.
To mention some other aspects:
1. Ocean towage and salvage companies 
are faced with handling m am moth or 
Behemoth ships. Tugs with propulsion- 
plants of over 10,000 shp are considered 
or ordered; they will be real mammoth 
tugs. Special large salvage ships are de
signed or on order.
2. A  fast developing fishing industry 
attracts attention, so much that next 
saturday-afternoon a special separated 
session devoted to' some problems of 
fishery will be held sponsored by the so
ciety of deep sea fishing exhibitors.
3. Shorth-haul ferry systems with hy
drofoils and/or hovercrafts.

4. The quickly developing Ocean In d u s 
try where even marine mammals jo in  in  
experiments. According to a report in th e  
issue of Ocean Industry of last m onth th e  
porpoise veteran Tuf fy from Sealab II 
will be joined by another porpoise, tw o  
sea lions and a harbour seal. These a n i 
mals will be employed in search and r e s 
cue and many other underwater jobs.
5. Problems of the classification s o 
cieties regarding techniques of scale.
It is a good idea to invite p ro m in e n t 
speakers on this Europort C o n g ress  
who cover many of the most im p o rta n t 
subjects mentioned before.
Today the afternoon session is devoted  to  
Marine Engineering. Tom orrow the e v e r  
increasing importance of short-haul f e r 
ries will be dealt with followed by th re e  
papers on mammoth tanker-aspects. 
Thursday will be an International d a y  
with papers sponsored by E uropean M a 
ritime Journals. The subjects cover v iew s 
on M arine propulsion, passengersh ip  
requirement, stability of smaller ships a n d  
problems of ports. Besides that we f o r 
tunately have one speaker dealing w i th  
the subject “Hull Insurance/P ast a n d  
Future” . Too often this very im p o rta n t 
aspect linked up with the shipbuilding a n d  
shipping industries attracts less a tte n tio n  
than it deserves.
On the last day of this congress an. e x 
cursion is planned to the N e th e rlan d s  
Dock and Shipbuilding Com pany w h e re  
tankers of over 200,000 tons deadw eigh t, 
fitting out or under construction can  b e  
inspected.
I enjoy the presence of many students of 
Naval Architecture and M arine E n g i
neering. This combination of a C o n g ress  
and a M aritime Exhibition form s an  
ideal method to  give up to date in fo r 
mation to students of Technological C o l 
leges and Technological U niversities. I  
hope you will collect as much in fo rm a 
tion as possible.
L. and G. I now have the h o n o u r to  
open this Congress.

Prof. ir. J. H. K rie tem eijer

N IEU W E U IT G A V E N

Prof. ir. G. B roersm a : „Couplings and Bea- 
rings” . V erschenen  in 1968 bij Technische 
Uitgeverij H . S tam  N .V ., Culemborg; 21 
X 29,5 cm, 128 blz. Prijs ƒ 32,50 gebon
den.
D e inhoud van  h e t onderhavige werk sluit 
aan op het in  1961 van de hand van de
zelfde au teu r verschenen boek „M arine 
G ears” .
Thans w ordt n ad e r ingegaan op ontwerp 
en constructie v an  enige typen koppelingen 
en lagers, de laa tsten  m et beschouwingen 
over h un  sm ering.
Behandeld w o rd en  o.a. tand-, bibby-, fric
tie- trillingsdem pende koppelingen, vloei-

stoflcoppelingen, hydraulische- en pneum a
tische koppelingen.
De stof is in hoge m ate op de praktijk van 
het schip afgestemd en m aakt het werk dan 
ook tot een nuttige vraagbaak voor een 
ieder die op het betroffen gebied werkzaam  
is.
Vooral ook de keurige uitvoering, druk, pa
pierkwaliteit etc. beantwoorden aan hoge 
eisen.
Gezien de aard  van de toch betrekkelijk 
gespecialiseerde onderwerpen is het boek in 
de Engelse taal verschenen; geheel in over
eenstemming m et de gangbare voertaal in 
de internationale scheepvaart/scheepsbouw.

ir. J. N . J.

N ieuw  handboek voor de spuittechniek
Van de hand van de heer G. F. ten  S e ld a m  
en  onder redactie van de heer C. L ip s ,  
directeur van de Chr. N at. Schildersschoo l 
te Zwolle, is bij N.V. U itgeversm aatschap
pij AE. E. Kluwer te Deventer v e rsc h e n e n  
een Handboek voor de spuittechniek  in e e n  
losbladige sterke band tegen de prijs v a n  
ƒ  17,50.
Schroefdraad in lichtmetaal 
Door de Verenigde Ingenieursbureaux V ib a  
N.V. te ’s-Gravenhage, is een zeer u i tv o e 
rige folder samengesteld om sc h ro e fd ra a d  
in lichtmetaal te maken en voor re p a ra tie  
in alle materialen aan te brengen.
Deze folder is aan te vragen bij „ V ib a ” 
N.V., Koningin Emm akade 199, ’s -G ra v e n 
hage,
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Prof. Dr. Ir. J. D. V A N  H A N E N
DE V A C U U M S L E E P T A N K

E en ontwerp van een scheepsvoortstuwer kan in tw ee delen wor
den gesplitst:
a. D e keuze van het type voortstuwer.
b. De bepaling van de belangrijkste ontw erpgrootheden, zoals 
bijvoorbeeld diam eter, aantal omwentelingen en aantal bladen.
Bij de beantw oording van deze twee vragen m oet bijzondere aan
dacht besteed worden aan de volgende eisen:
1. H oog rendem ent of m inim aal vereist m achineverm ogen.
2. M inim aal gevaar voor cavitatiebeschadiging.
3. M inim ale wisselende krachten opgewekt door de voort

stuwer.
4. G oede stopeigenschappen.
5. G oed gedrag in  zeegang.
6 . Gunstige wisselwerking m et het roer ten einde de m anoeu

vreerbaarheid te  verbeteren.
Bij de keuze van het type voortstuwer spelen al deze hydrody- 
nanrische aspecten een belangrijke rol. Bovendien m oet gelet 
w orden op bedrijfszekerheid, m inim ale kw etsbaarheid en lage 
aanschaffings- en onderhoudskosten.
D e conventionele scheepsschroef m et vaste bladen en ontwor
pen voor cavitatievrije condities is reeds voor een periode langer 
dan 100 jaar de m eest toegepaste scheepsvoortstuwer.
De om m antelde schroef (schroef m et versnellende of vertragende 
straalbuis) heeft haar voordelen aangetoond bij scheepstypen, 
w aar de schroefbelasting hoog is of het cavitatiegevaar ernstig. 
Sleepboten, trawlers, m ijnenvegers worden regelm atig voor
zien van een om m antelde schroef.
K ustboten en fregatten zijn andere scheepstypen, waarbij de om 
m antelde schroef haar gunstige eigenschappen toont. Resultaten 
van m odelproeven tonen aan, dat toepassing van schroeven m et 
straalbuizen in de naaste toekom st verwezenlijkt zal w orden bij 
grote tankers. D e eis voor een sigaarvormig achterschip bij toe
passing van een straalbuis bij deze tankers is achterhaald door 
de recente introductie van straalbuisvorm en aangepast zowel aan 
de volgstroom verdeling als aan  de stromingsrichting. O p dit m o
m ent kan gesteld worden, dat voldoende theoretische en syste
m atisch experim entele gegevens beschikbaar zijn voor ieder ont
w erp van een om m antelde schroef.
Tegengesteld draaiende schroeven vorm en een voortstuwerstype, 
dat een serieuze concurrent kan worden van de conventionele 
scheepsschroef bij grote containerschepen. D eze hebben zulke 
hoge snelheden, dat h e t benodigde m achineverm ogen zeer m oei
lijk op één schroef geïnstalleerd kan worden. Geleidelijk kom t 
m eer ontw erpinform atie beschikbaar voor dit voortstuwerstype. 
D e keuze van het aantal bladen van de vóór- en de achterschroef 
is van bijzonder belang voor de beheersing van de door de 
voortstuw er opgewekte wisselende krachten en dus voor de keu
ze van h e t transm issiesysteem  tussen voortstuwingsinstallatie en 
voortstuwer.
H e t aantal toepassingen van de verstelbare schroef neem t gedu
rende de laatste jaren snel toe. V erbetering van de bedrijfszeker
heid en de kw etsbaarheid en een verlaging van de initiële en 
onderhoudskosten zijn niet de enige redenen voor deze toenam e 
in  toepassingen van de verstelbare schroef. D e oplossing van m e
chanische en technologische moeilijkheden en de ontwikkeling 
van geschikte bediening, respectievelijk regelsystemen hebben

toepassing van de verstelbare schroef mogelijk gem aakt bij fre
gatten en zelfs recent op tankers en grote vrachtschepen. V er
stelbare schroeven hebben hun voordelen bewezen to t machine- 
vermogens van 30.000 pk. D e superieure kwaliteiten van ver
stelbare schroeven wat betreft stopeigenschappen (tankers) en 
versnellingseigenschappen (fregatten) beloven voor de naaste 
toekomst nog een verdere toename in de toepassingen. De reduc
tie en regeling van het blaclverstelkoppel door geavanceerde 
technieken als „ventilatie” en „jetflaps” is een veelbelovend ge
bied voor toekomstige ontwikkelingen.
H et schoepenrad, vóór 1850 de m eest toegepaste scheeps
voortstuwer, is nog steeds één van die bijzondere voortstuwers, 
die onze speciale aandacht vragen voor het transport op ondiepe 
waterwegen. In dat geval kan het voorkom en, dat de maximaal 
toepasbare schroefdiam eter in sterke m ate beperkt is en dat het 
rendement van het schoepenrad duidelijk superieur is. Gedurende 
de laatste 15 jaren is ruim  voldoende ontwerpinform atie over de- 
de bijzondere voortstuwer gepubliceerd.
De kantelbladpropeller (Voith Schneider) is een voortstuwersty
pe, dat zich onderscheidt door haar bijzonder goede manoeu- 
vreereigenschappen. Veerboten, sleepboten en bevoorradings
schepen zijn voorbeelden van scheepstypen waar toepassing van 
de kantelbladpropellers dikwijls succesvol is gerealiseerd. Bij het 
oplossen van het probleem , betreffende het dynamisch positio
neren van elk drijvend object op zee heeft de kantelbladpropeller 
zijn specifieke voordelen bewezen. V oor zeer hoge scheepssnel- 
heden, waarbij de kantelbladbeweging een analogie vertoont met 
de vissenbeweging, m ogen wij bij een verdere ontwikkeling van 
de kantelbladpropeller nog enige mogelijkheden voor de toe
komst verwachten.
Het gebied, waar de conventionele scheepsschroef zich nooit ver
wezenlijkt heeft als een aanvaardbaar voortstuwingsmiddel, is 
dat van de zeer hoge scheepssnelheden. De bijzondere scheeps
typen voor hoge snelheden zoals draagvleugelboten, luchtkus- 
senboten (zowel amfibisch als niet-amfibisch) zijn transport
middelen, waarbij de keuze van het voortstuwingstype een over
heersende invloed heeft op de gehele ontwerpconfiguratie. 
Supercaviterende schroeven m et vaste of verstelbare bladen heb
ben hun kwaliteiten succesvol bewezen to t snelheden van ca. 50 
knopen, ondanks de nadelen van hellende schroefassen en het 
gedeeltelijk boven water slaan. Ontwerpmethodes voor superca- 
viterende schroeven hebben momenteel een zodanige kwaliteit 
bereikt, dat soms aan de ontwerpeisen reeds door het eerste 
schroefontwerp w ordt voldaan. Ventilatie-technieken hebben de 
eigenschappen van dit propellertype voor belastingstoestanden, 
die verschillen van de ontwerpeisen, aanzienlijk verbeterd. Sterk- 
teproblemen zijn succesvol aangepakt door de keuze van speciaal 
schroevenmateriaal en door originele ideeën, betreffende de geo
metrie van de schroefbladprofielen.
Straalvoortstuwing en  luchtvoortstuwing zijn voorbeelden, die 
onze kennis over de voortstuwing bij hoge snelheden extra on
derstrepen. In  dit opzicht m ag de ontwikkeling van de 2-fasen 
straalvoortstuwer (waterramjet) in de U.S.A., Nederland en Ita
lië genoemd worden. Dit type voortstuwer zou de m eest waar
devolle bijdrage kunnen worden van al onze intensieve research- 
activiteiten op het gebied van voortstuwing bij hoge snelheden. 
Bij de keuze van het voortstuwerstype is een opm erking op zijn 
plaats over die wijze van presenteren van het totale voortstu- 
wingsrendement, die geschikt is voor vergelijkingsdoeleinden. 
Het kan namelijk voorkom en, dat voor een zeker type voort
stuwer de gebruikelijke snelheidsgraad, de verhouding tussen 
translatie- en rotatiesnelheid, niet kan w orden bepaald. Bijvoor-
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Fig. 1. Invloed, van het toerental op de schroefafmetingen en het rendem ent Fig. 2. Invloed van het toerental op de schroef afm etingen en het rendem ent
voor een etikelschroef tanker m e t 30.000 A P K  en een scheepssnelheid van voor een enkelschroef vrachtschip m et 30.000 A P K  en een scheepssnelheid

ca. 16 knoop. van ca. 25 knoop.

beeld door het feit, da t er geen rotatiesnelheid is. In  dit geval 
wordt aanbevolen de verhouding tussen vereist vermogen en het 
produkt van deplacem ent en scheepssnelheid uit te  zetten op basis 
van het Froude-getal betrokken op dit deplacement, dus

A PK  F , — tegen  — =
A V s W A

A P KIn feite is de verhoud ing de weerstand per ton deplacement
A  F 5

gedeeld door de totale voortstuwingscoëfficiënt en is als zodanig 
kwalitatief voor de voortstuwingseigenschappen van elk vaartuig. 
N a deze inleidende opm erkingen worden aan de hand van eni
ge diagram m en kanttekeningen gem aakt bij de eisen, zoals reeds 
in het begin genoemd: d.i.
1. Bepaling van de optim ale diam eter en het aantal omwente
lingen uit een oogpunt van rendem ent.
2. Cavitatie-criteria, gebaseerd op systematisch experimentele 
gegevens.
3. De invloed van cavitatie op de wisselende krachten opgewekt 
door de voortstuwer.
4. Gegevens om stopm anoeuvres te analyseren.
5. Variaties van de schroef belasting in  zeegang.
6 . De invloed van het aantal omwentelingen op de wisselwerking 
tussen roer en voortstuwer.
In  fig. 1 zijn ter illustratie van de invloed van het toerental op 
het rendem ent de resultaten weergegeven van een aantal bereke
ningen uitgevoerd voor een 16 knoops tanker met een 30.000 
pk voortstuwingsinstallatie. D e berekeningen hebben betrekking 
op de toepassing van zowel conventionele 4- en 7-blad schroeven 
als gangbare straalbuisvoortstuwers. Enige duidelijke uitspraken 
zijn h ieruit af te  leiden:
a. De 7-blad schroeven zijn uit rendementsoverwegingen slech
ter dan de 4-bIad schroeven. Zelfs bij gelijke diameter en corres
ponderend verschil in aantal omwentelingen is dit het geval.

b. De straalbuisvoortstuwer is in rendem ent beter dan  de 4- 
blad schroef, hoewel bij afnemend toerental door de lichtere 
schroefbelasting, tengevolge van de grotere schroefdiameter, het 
verbeteringspercentage afneem t en zelfs geheel verdwijnt.
c. H et meest interessant is echter een verdere verlaging van het 
tot nu toe gebruikelijke toerental. Indien het toerental van  80 to t 
50 verlaagd wordt, neem t in dit geval de diameter toe van  9 m 
to t 12 m. Een schroef m et een diam eter van 12 m  w ord t m o
menteel door de grote schroevenfabrikanten vervaardigbaar ge
acht.
De rendementsverbetering, respectievelijk vermogensbesparing, 
bedraagt dan ruim  20 % . H et lijkt zeker de moeite w aard  om, 
gebaseerd op dergelijke vermogensbesparingen, na  te gaan wat de 
consequenties voor tandwielkasten en schroefas zijn vo o r deze 
lage toerentallen, opdat economisch een optimum kan worden 
nagestreefd. Ook kan  gedacht worden aan een hoogtoerige die- 
selinstallatie m et een reductiekast.
Interessant bij deze uitspraken is aan te tekenen, dat recente op 
het N.S.P. ontwikkelde asymmetrische straalbuizen een gemid
delde vermogensbesparing van 3 a 5 %  hebben opgeleverd ten 
opzichte van de in  figuur 1 aangegeven gangbare straalbuizen. 
Deze asymmetrische straalbuizen zijn aangepast aan de stroom 
snelheid en stroom richting ter plaatse van het achterschip. Deze 
asymmetrische straalbuis heeft het voordeel, dat de conventione
le achterscheepsvorm gehandhaafd kan blijven. De extra kos
ten van een dergelijke straalbuis worden ruimschoots gecom
penseerd door de besparing in geïnstalleerd vermogen.

Voorlopige studies om de weerstandstoename veroorzaakt 
door het op koers houden van tankers te  verkleinen wijzen 
erop, dat voordeel verwacht mag worden van een vergroting van 
het niet draaibare roeroppervlak (deadwood). Dit m ag even
tueel zelfs ten koste van het draaibare roeroppervlak gaan. Een 
andere mogelijkheid hierbij is de toepassing van straalbuizen 
voorzien van stuurmiddelen.
In  figuur 2 zijn de resultaten van soortgelijke berekeningen, als 
die in figuur 1 uitgezet, m aar nu voor een snel vrachtschip m et 
een snelheid van ca. 25 knoop en eveneens voorzien van een
30.000 pk voortstuwingsinstallatie. Deze berekeningen zijn uit
gevoerd voor 4- en 7-blad schroeven en voor tegengesteld draai-



Fig. 3a, b. Karakteristieke krommen voor verschillende soorten cavitatie voor de Wageningen B-schroefseries.

ende schroeven. N orm aal is, dat de schroefontwerper de ge- 
eiste snelheid, het beschikbare vermogen en het toeren tal als ge
geven krijgt; de voortstuwingsinstallatie is reeds bekend en de 
schroef m oet nog worden ontworpen. In  dat geval zien we, dat 
de tegengesteld draaiende schroeven een 4 a 5 % hoger schroef- 
rendem ent leveren dan de 4-blad schroef.
D oor een gunstiger wisselwerking tussen schip en voortstuw er 
kunnen deze verbeteringspercentages wat de A PK  betreft nog eens 
m et ca. 3 %  worden verhoogd.
H et m achineverm ogen kan zo groot worden, dat de uitvoering 
van het schip m et conventionele scheepsschroeven slechts als dub- 
belschroever bedrijfszeker mogelijk is. D it brengt echter een 
A PK -toenam e van ca. 8 %  m et zich mee. D oor toepassing van 
tegengesteld draaiende schroeven is in vergelijking m et de dub- 
belschroefopstelling de verm ogensbesparing ongeveer 14 % . 
Gezien dit verbeteringspercentage verdient het aanbeveling om 
een kostenvergelijking voor beide uitvoeringsvormen op te zetten. 
T o t zover onze opm erkingen over tegengesteld draaiende schroe
ven bij gelijk toerental (gelijke voortstuwingsinstallatie). Onze 
ontwerptechnische beschouwingen geven direct een heel ander 
beeld, indien wij voor deze snelle vrachtschepen uitgaan van 
gelijke plaatsbare diam eter voor de verschillende typen voort- 
stuwers. Bij een diam eter van 6,30 m  zou het toeren tal voor de 
conventionele 4-blad schroef ca. 130 om w /m in. bedragen en voor 
de tegengesteld draaiende schroeven ca. 90 om w ./m in. H et verbe
teringspercentage bij gelijke diam eter bedraagt voor tegengesteld 
draaiende schroeven ruim  10 % (bij gelijk toerental was dit ver
beteringspercentage 4 a 5 % ).
Bij de huidige snelle vrachtschepen zou het dus aanbevelens
w aardig zijn twee alternatieven door te rekenen, nl. één schip 
m et de conventionele scheepsschroef en één schip m et tegen
gesteld draaiende schroeven m et dezelfde diam eter als bij de 
enkelschroefuitvoering. D e consequenties van h e t lagere toeren
ta l op de m achineinstallatie dienen uiteraard in de kostenverge
lijking m ee te spelen.

In  figuur 3 a en b is een voorbeeld gegeven van de resultaten 
van systematische cavitatieproeven met de Wageningen B-schroef
series. O p basis van de schroefbelasting Crh,
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zijn de verschillende karakteristieke lijnen voor het begin van het 
optreden van de verschillende soorten cavitatie gegeven:
—  bellencavitatie op het midden van het schroefblad (b.m.c.),
—  vliescavitatie aan de zuigzijde (s.s.c.),

Fig. 4. Schematische voorstelling van een meetopstelling in de cavitatietunnel voor het onderzoek van de invloed van cavitatie op de drukwisselingen op het achterschip.
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Fig. 5. Drukverdelingen langs de koorde van een schroefbladprofiel met
en zonder cavitatie.

—  vliescavitatie aan de drukzijde (p.s.c.) en
—  de zich tbare topw ervel (t.v.c.) gegeven.
In  figuur 4 is schem atisch een gedeelte van de grote cavitatietun- 
nel van  het N .S.P. m et een meetopstelling gegeven, die het m o
gelijk m aakt de invloed n a  te gaan van de wisselende krachten 
opgewekt door de voortstuwer.
In  figuur 5 zijn de drukverdelingen over een bladprofiel bij een 
constante invalshoek en  verschillende cavitatiegetallen weerge
geven. D uidelijk is de invloed van cavitatie op de onderdrukpiek 
aan de in tredende kant w aar te nemen; de cavitatie vlakt de on
derdrukpiek af.
V oortstuw ingsproeven m e t modellen in een sleeptank worden 
onder atm osferische druk  (dus een relatief hoge overdruk) uitge
voerd. H et gevolg is, d a t bij de voortstuwingsproef in een 
sleeptank geen cavitatie optreedt. De opstelling in figuur 4 weer

gegeven dient voor het eerste deel van het onderzoek naar de 
consequenties van het verwaarlozen van cavitatie bij het uitvoe
ren van voortstuwingsproeven in  een sleeptank. Op deze in 
vloed van cavitatie zal nog dieper worden ingegaan.
In  figuur 6 zijn als voorbeeld de resultaten gegeven van een u it
breiding van de vrijvarende diagrammen van de Wageningen B- 
schroefseries. Deze uitbreiding omvat de zogenaamde 4-kw adran- 
tenmetingen.
De stuwkrachtconstante C Th en de askoppelconstante CQ zijn 
gegeven voor de volgende toestanden:
snelheid vooruit, toeren vooruit (ff =  0 ° tot 90°)
snelheid vooruit, toeren achteruit (ff =  90° to t 180°)
snelheid achteruit, toeren achteruit (ff =  180° tot 270°)
snelheid achteruit, toeren vooruit (ff =  270° to t 360°).
H et gedeelte van ff =  0 °  to t ca. 30° geeft het oorspronkelijke 
vrijvarende diagram weer. De invloed van de bladbreedte, dus 
bladoppervlak, op de stuwkrachtconstante en askoppelconstante, 
zijn bij loslating van de stroming van de schroefbladen zeer 
duidelijk vast te stellen. D it soort diagrammen is van groot b e 
lang bij het analyseren van stopmanoeuvres van schepen.
Een onderzoekingsgebied, dat momenteel in de belangstelling 
gaat komen, is het gedrag van de voortstuwer in zeegang. N aast 
de wisselende belasting van de voortstuwingsinstallatie en h e t 
dynamisch krachtenspel op het achterschip speelt de vraag n aa r 
de grootte van het cavitatiegevaar van de voortstuwer in zeegang 
een rol. In  diagram men als gegeven in figuur 3 is, uitgaande 
van de ontwerptoestand (gegeven CTll en gegeven cavitatiegetal 
o0), na te gaan w at het gevaar voor drukzijde (p.s.c.) respec
tievelijk zuigzijde (s.s.c.) cavitatie is, indien wij de belastingsva- 
riaties van de schroef in  zeegang kennen. U it proefnemingen 
met modellen in zeegang is gebleken, dat de belastingsvariaties 
van de schroef zich opbouwen om een gemiddelde vermogens
toename ten gevolge van zeegang. Deze belastingsvariaties zijn 
van gelijke orde van grootte als de gemiddelde vermogenstoe
name in het geval van vóórinkom ende golven. D an zal de kans op 
vliescavitatie aan de zuigzijde (s.s.c.) aanzienlijk toenemen. D it 
is een soort cavitatie, waarbij wij als regel niet bang zijn voor 
cavitatie-erosie. D e kans op drukzijdecavitatie (p.s.c.) zal klei
ner worden of gelijk blijven.
Gegevens over het gedrag van de voortstuwer in schuin achter- 
inkomende golven ontbreken nog. De gegevens als weergegeven 
in figuur 3 doen evenwel vermoeden, dat bij schuin achterinko-

Fig. 7. Invloed van een toename van het schroeftoerental op de manoeuvre van een schip (65.000 tons tanker).Fig. 6. Resultaten van 4-kwadranten metingen met de WageningenB-schroefseries.



Fig. 8. De vacuümsleeptank (240 in X 18 in X 8 in).
(Copyright „Sogréah.” - Grenoble. France).

mende golven en als consequentie een verm ogensafnam e, een 
verhoogde kans op drukzijdecavitatie niet uitgesloten is. Als regel 
m oet drukzijde cavitatie als zeer ongunstig voor het optreden van 
cavitatie-erosie worden aangemerkt.
H oe zeer voortstuwer en roer gezamenlijk beschouwd m oeten 
worden bij het oplossen van m anoeuvreerproblem en, blijkt u it 
figuur 7. De resultaten hierin weergegeven hebben betrekking 
op een 65.000 tons tanker. Dit is een schip m et een lage A PK - 
deplacementsverhouding. Uitgaand van gelijke snelheid (2,60 
m /sec .) en gelijke roerhoek (20 °) blijkt de invloed van een toe
nam e van het toerental van 28,8 tot 48 om w /m in. reeds zeer 
aanzienlijk te zijn op de baan van het schip, terwijl de scheeps- 
snelheid slechts weinig toeneemt.
Na deze illustratieve kanttekeningen rondom  de keuze van  de 
voortstuwer keren wij terug naar de invloed van de cavitatie op 
de verschillende aspecten van de scheepsvoortstuwing.
1. Invloed op het zoggetal
De wisselwerking tussen schip en voortstuwer wordt als regel 
weergegeven door het zoggetal. H et drukveld, da t de voortstuwer 
ter plaatse van het achterschip opwekt, resulteert in een ver
hoogde scheepsweerstand. Bij voortstuwingsproeven m et m odel
len in een sleeptank kom en zoggetallen (resp. weerstandsverho- 
gingen) van ca. 20 a  25 % als regel voor. H et is niet uitgesloten, 
dat indien bij voortstuwingsproeven in  een sleeptank cavitatie 
zou kunnen worden gesimuleerd, dit zoggetal aanzienlijk w ordt 
gereduceerd door de afvlakkende invloed van cavitatie op  de 
onderdrukpiek aan de intredende kant van de schroefbladen. 
D it zal vooral optreden op het m om ent dat een schroefblad de 
schroef steven passeert. E en  afname van het zoggetal to t 10 of 
15 % m oet niet denkbeeldig worden geacht. Resultaten van R us
sische proefnem ingen m et geventileerde schroefmodellen onder
steunen deze verwachtingen. Onderzoekingen op dit gebied 
zouden zeer belangrijk kunnen zijn voor het correlatieprobleem  
van m odel en schip. D e toeslagen op de machineverm ogens uit 
sleeptankresultaten bepaald zullen direct door de invloed van 
cavitatie op het zoggetal worden beïnvloed. V oor scheepstypen 
en scheepsgrootten, waarbij wij nog niet over ervaring beschik
ken, zou dit to t n iet te  verwaarlozen m isrekeningen kunnen lei
den.
2. Invloed op het kwalitatieve onderzoek van de voortstuwer
Indien twee alternatieven van het achterschip m et voortstuw er 
op modelbasis worden onderzocht in  een sleeptank w ordt hierbij 
de invloed van cavitatie verwaarloosd. Bij een verschil in  cavi- 
tatie-eigenschappen van de twee alternatieven kan deze verw aar
lozing volgens het onder 1 genoemde effect op het zoggetal to t 
m isleidende resultaten aanleiding geven. Onze vergelijkende on
derzoekingen van verschillende achterscheepsvormen zouden, in 
dien de invloed van cavitatie gesimuleerd kan worden, wel eens 
to t to taal andere conclusies kunnen leiden. Hetzelfde geldt u iter
aard voor de vergelijking van schroeven m et verschillende blad- 
aantallen en voor de vergelijking van verschillende voortstu- 
werstypen. Z o zou het kunnen voorkomen, da t de  to t nu  toe 
vastgestelde rendem ents verbeteringen respectievelijk verm ogens- 
besparingen van de straalbuisvoortstuwer m et zijn gunstige ca- 
vitatie-eigenschappen kleiner worden, indien de invloed van ca

vitatie in onze m odelproeven op de juiste wijze mede in rekening 
kan worden gebracht.

5. Invloed op de wisselende krachten opgewekt door de voort
stuwer
Uit figuur 5 bleek reeds de grote invloed van het optreden van 
cavitatie op de drukverdeling over de schroefbladen. Tot nu toe 
zijn de dynam ische krachten en de drukwisselingen op het ach
terschip opgewekt door de voortstuwer slechts gemeten aan 
scheepsmodellen in  een gewone sleeptank. D e schroef caviteerde 
hierbij dus niet. D e afvlakking van de onderdrukpieken bij de 
intredende kan t van het schroefblad doet vermoeden, dat de 
drukwisselingen op het achterschip en de buigende momenten in 
de schroefas aanzienlijk beïnvloed zullen worden door het optre
den van cavitatie. De stuwkracht, askoppel en dwarskrachtvaria- 
ties zullen m inder door het optreden van cavitatie veranderen. 
Immers de to tale  üftk rach t zal bij een afvlakking van de on
derdrukpiek door cavitatie aanvankelijk vrijwel constant blij
ven door een com pensatie van de druk achter het cavitatiege- 
bied (zie fig. 5).
4. Invloed van cavitatie op het manoeuvreren
Nu bij de grote schepen de roerhoeken, nodig om. een bepaalde 
koers te varen bij gelijke toegestane koersafwijking waarden aan
nemen, waarbij vrijwel zeker de strom ing rond het roer loslaat 
en cavitatie op het roer optreedt, zal bij m anoeuvreerproeven met 
scheepsmodellen de invloed van cavitatie niet langer verwaarloosd 
mogen, worden.
5. Invloed op de verticale beweging van schepen, die een 
havengebied kunnen  binnenvaren.
De invloed van de voortstuwer op het vertrim m en vair schepen, 
die op zeer ondiepe w ateren varen, is groot. N aar aanleiding 
van de reeds beschreven invloed van cavitatie op de drukverde
ling langs het achterschip, zal het van belang zijn in kritieke ge
vallen deze invloed van cavitatie op de verticale bewegingen van 
schepen, die havengebieden binnenvaren, mede in rekening te 
brengen.
Deze beschouwingen hebben het N.S.P. doen besluiten een va
cuüm sleeptank te  ontw erpen, ten einde de invloed van cavi
tatie op de genoem de facetten van de scheepsvoortstuwing 
vast te stellen.
Een vacuüm sleeptank is een sleeptank, waarin de druk op schaal 
kan worden gereproduceerd. Uitgangspunt bij de dimensionering 
van een vacuüm sleeptank zijn de afmetingen van de scheeps- 
voortstuwer. T er vermijding van hinderlijke schaaleffecten mag 
de diam eter van het m odel van de scheepsvoortstuwer niet klei
ner zijn dan 0,24 m. Proefnem ingen in Am erika met kleinere 
schroefmodellen hebben niet te verwaarlozen schaaleffecten 
voor het optreden van cavitatie aangetoond.
Voor de m oderne tankers behoort hierbij een scheepsmo- 
dellengte van 10 a  12 m. (Hierbij kan dus opgemerkt worden, 
dat het huidige m odelonderzoek van tankers m et modellengten 
van 6 a  7 m uit schaaleffectoverwegingen soms een kritieke zaak 
is.) T er verm ijding van hinderlijke wandinvloeden dienen bij 
scheepsmodellen m et een lengte van 10 a 12 m de dwarsafme- 
tingen van het sleepbassin ongeveer 18 m breed bij 8 m diep te



Fig. 9. De sleepwagen van de vacuiimsleeptank.
(Copyright „Sogréah” - Grenoble, France).

zijn. V oor een aanvaardbare meettijd, waarin alle waarnem in
gen en registraties m oeten worden verricht, is een lengte van 
het bassin van ruim 200 m noodzakelijk.
In  figuur 8 en 9 zijn schematisch de inrichting van deze va- 
cuümsleeptank en de bijbehorende sleepwagen gegeven. Dit voor
ontwerp is in samenwerking m et Sogréah (Grenoble) to t stand 
gekomen.
De wagen, opgebouwd uit cilindrische buizen van ca. 2,5 m dia
meter, wordt door een kabel voortgetrokken. H et bassin is voor
zien van een golfopwekker en van stranden. De pom pcapaciteit 
is voldoende om  binnen 3 uur een gewenst vacuüm in te stellen. 
De sleepwagen is voorzien van kleine wagens, die in dwarsrich- 
ting kunnen bewegen voor het uitvoeren van proeven m et m o
dellen m et gedwongen bewegingen (oscillatorproeven).
De minimale luchtdruk, die ingesteld kan worden bedraagt 0,5 
m  waterkolom. Bij deze minimaal te bereiken luchtdruk (p0 •—  
e  =  0,3 m eter waterkolom) kan zonder schaaleffect de invloed 
van cavitatie van de voortstuwer of onderdelen van de scheeps
rom p (roer, stabilisatievinnen) to t op een schaal van 33,3 onder
zocht worden. D e sleepwagen heeft een snelheidsgebied van 0,8 
to t 4 m /sec. Bij een modelschaal van 33,3 kom t de maximale 
sleepwagensnelheid van 4 m /sec . overeen m et een scheepssnel- 
heid van ca. 45 knoop.

Tenslotte zullen de nodige voorzieningen worden getroffen, op
dat akoestische m etingen bij scheepsmodellen kunnen worden 
verricht, en op m odelbasis de cavitatie-inceptie snelheid, van vi
taal belang bij de ruisbestrijding van m arineschepen, voor ver
schillende ontwerpconfiguraties kan  worden vastgesteld. D e ge
kozen dwarsafmetingen (18 m X  8 m) garanderen een m inim a
le reflectie van de basiswanden van het door het schroefm odel 
uitgestraalde lawaai. H ierdoor is een analyse van het w aar te n e 
men akoestisch signaal nog uitvoerbaar en wordt voor het eerst 
een akoestische beoordeling van een schip reeds in de ontw erp
fase mogelijk.
Het N.S.P. is ervan overtuigd, dat de beschreven vacuüm sleep- 
tank een aanzienlijke verbetering zal betekenen op he t gebied 
van industriële dienstverlening aan scheepsbouw en scheepvaart 
wat betreft de hydrodynam ische kwaliteit van he t schip. Zeer 
waarschijnlijk w orden voor bepaalde scheepstypen proefnem in
gen in een conventionele sleeptank van geringere w aarde. R e 
sultaten van systematisch wetenschappelijk onderzoek in de va- 
cuümsleeptank zouden voor een aantal scheepstypen m ateriaal 
kunnen opleveren, w aarm ee correcties op de resultaten van 
voortstuwingsproeven in de conventionele sleeptank aangebracht 
kunnen worden.
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H ET  O P T IM A L ISE R E N  V A N  SC H EPEN
Ir. A. W. R U Y S

Inleiding
De omstandigheden waaronder heden ten dage de reder en de 
scheepsbouwer moeten werken —  scherpe concurrentie, ingewik
kelde en dure schepen, steeds grotere mammoettankers en steeds 
snellere vrachtschepen —  hebben de verantwoordelijkheid van 
de scheepsontwerper veel zwaarder gemaakt.
De ontwerper bij een rederij kan door zijn keuze van de hoofd
afmetingen, de snelheid en de m ate waarin het schip uitgerust 
zal worden de financiële uitkomsten van de betrokken lijn voor 
vele kom ende jaren bepalen. Ook de grootte van het te inves
teren bedrag schijnt wei elk jaar toe te nemen.
Het ontwerpbureau van de werf heeft te kam pen m et een toe
nemende stroom van aanvragen voor offerte, terwijl er, door de 
scherpe concurrentie en de gecompliceerde schepen, veel nauw 
keuriger en gedetailleerder gecalculeerd moet worden.
De mogelijkheden die de hedendaagse elektronische rekenm achi
nes bieden, met hun grote geheugencapaciteit en hun  snelle ver
werking van de aangeboden berekeningen, kunnen wellicht een 
steun geven.
De mogelijkheid om binnen een zeer korte tijd een aantal va
rianten van een voorontwerp te bekijken kan voor de opdracht
gever een grote steun zijn bij zijn keuze van de uiteindelijke 
hoofdafmetingen van het nieuw te bouwen schip. E en uitbrei
ding van deze automatisering van het ontwerprekenproces, w aar
bij ook nog de economische consequenties van elke variant 
bekeken worden en waarbij de rekenmachine zelf de uiteinde
lijke keuze doet, behoort reeds tot de praktische mogelijkheden. 
Dit laatste noem t m en het „optimaliseren” van het scheepsont
werp. H et criterium  waarnaar de rekenmachine zijn keuze m oet 
doen, wordt door de ontwerper opgelegd, die daardoor zijn eigen 
verantwoordelijkheid behoudt en zijn ervaring op deze wijze 
een belangrijke rol blijft laten spelen. Hij zal zich echter in  zijn

uiteindelijke beslissing gesteund weten door de gegevens die de 
rekenmachine snel voor elke mogelijke variant kan berekenen.
Het Nederlandsch Scheepsbouwkundig Proefstation wil, in  zijn 
positie als dienstverlenend instituut, ook aan deze ontwikkelingen 
bijdragen. Im m ers, enkele „bouw stenen” van het hierna te be
schrijven ontwerpproces behoren al van ouds to t zijn werk
terrein, terwijl de neutraliteit en de verbindingen die het 
Proefstation heeft m et zowel de reder als de werf, voorwaarden 
kunnen zijn voor het vertrouwelijk bewerken van die gegevens 
die op beider terrein liggen.
Een overzicht van het gehele optimalisatieproces en enkele 
afzonderlijke delen daaruit worden in het hiernavolgende be
sproken.
Algemene opzet
In  figuur 1 is schematisch de mogelijke opzet van een optimali
sering aangegeven.
De verschillende delen („blokken”) zullen door of in overleg 
met de rederijen en werven uitgewerkt m oeten worden. Hiervoor 
zal het NSP de nodige contacten m oeten leggen terwijl littera- 
tuuronderzoek noodzakelijk is om doublures te voorkomen.
Ook zullen verschillende soorten schepen verschillende pakketten 
formules vereisen. H et verzamelen hiervan kan echter geleide
lijk en naar behoefte gebeuren.
Elk van deze blokken is in de volgende paragrafen uitgewerkt.
§ 1.

I. Simulatie van een rederij
Blok I  is in figuur 2, als voorbeeld, omschreven voor een lijn
rederij. H iervoor zijn reeds enkele wiskundige modellen gepu
bliceerd, o.a. in [1]. Over de simulatie van de tram pvaart is
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Fig. 1. Economisch model van het scheepsontwerp.
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— la d in g vo lu m e

— rest riet i' es in hoo fd a fm

Fig. 2. Blok I: Simulatie van de rederij.

kortgeleden een publikatie verschenen [2], terwijl in Groot 
Brittannië een simulatiemodel van het berederen van hektrawlers 
is uitgewerkt [3].
Bij zo’n  simulatie worden de schepen, op papier, beladen m et 
zulke hoeveelheden lading als in de werkelijkheid aanwezig zul
len zijn of waarvan men te voren aanneemt dat ze in de toe
komst voorhanden zullen zijn. W achttijden voor de overname 
van de loods, snelheidsbeperkingen op kanalen en rivieren, die
nen alle in rekening te worden gebracht.
H et resultaat van de simulatie zal, in het algemeen, het ver
eiste aantal schepen geven en de formulering zijn van de basis
gegevens van elk van die schepen (fig. 2).
M en kan echter zonder bezwaar voor het verdere ontwerp-pro- 
ces, deze resultaten als gegeven beschouwen en de berekeningen 
direct bij het volgende blok II beginnen.
II. De wiskundige formulering van het scheepsontwerp 
Blok II  omvat alle berekeningen en beslissingen die gezamenlijk 
het ontwerpen van een schip mogelijk maken (fig. 3). Verschil
lende van deze formules zullen reeds lang bekend zijn en wor
den bijna dagelijks gebruikt; andere moeten de gebruikelijke 
diagrammen en grafieken vervangen. Belangrijk is hierbij dat 
controles worden ingebouwd, die de resultaten van elke bere-

H  Voo ro n tw e rp  van 
een aanta l mogelijke 
varianten

formules voor: 
-weerstand, 
-voortstuwing, 
-rompgewicht. 
-m achinegew icht 
-u itrusting-inr ichting. 
— stabi Litei t. 
-bunkercapacite it.

hoofdafmetingen.ed. 
van deze varianten.

kening op hun praktische bruikbaarheid toetsen. Restricties in 
de hoofdafmetingen opgelegd door havens, kanalen en on
diepten dienen in het rekenprogram m a te worden opgenomen, 
evenals de eisen die de classificatiebureaus stellen.
Naarm ate men nauwkeuriger wil werken en meer tijd beschikbaar 
heeft, kunnen de formules uitgebreider zijn en kan m en reeds 
in dit stadium de rekenm achine een spantenraam, een carène- 
diagram en, bijvoorbeeld, een stabiliteitsberekening laten uitvoe
ren en de bijbehorende diagram men laten tekenen.
De resultaten van de berekeningen van Blok I I  zijn de hoofdaf
metingen, vormcoëfficiënten, het vermogen, deadweight en  de 
gewichten van elke variant.
III. Berekening van bouwprijzen
Gebruikmakend van de resultaten van de berekeningen in B lok 
II worden in Blok III  de bouwprijzen en, eventueel, de directe 
exploitatiekosten per dag (brandstofkosten, bemanningskosten) 
voor elke variant uitgerekend. D e invloed van het aantal schepen 
op de bouwprijs (serie-effect) kan, desgewenst, in  rekening w or
den gebracht, (fig. 4).
IV. Economie van rederij of lijndienst
M et de gegevens die in alle voorgaande blokken berekend zijn, 
kan nu de economie van de rederij of de betrokken lijndienst 
worden geanalyseerd, (fig. 5).
De exploitatiekosten per jaar, m et o.a. rente en afschrijving, 
overhead, haven- en loodsgelden, kanaalgelden, laad- en los
kosten, dienen nu te worden berekend en de rentabiliteit van 
het gehele bedrijf m oet worden afgewogen tegen de te verwach
ten inkomsten uit het te verwachten vrachtvervoer.

/aanta l 1
schepenj

mEconomische
berekeningen voor 
deze ontwerpen

— bouwkosten,incl. invloed 

aantal schepen tse rie -
evt.: effect).

— directe exploitatie
kosten per jaar.

— bem anningskosten. P
econom ische cijfers 
van deze varianten.

Fig. 3. Blok II: Wiskundige formulering voorontwerp.

Fig. 4. B lok III: B ouw kosten en directe exploitatiekosten.

V. Formulering van een optimaliseringscriterium
Het uiteindelijke doel van de gehele optimaliseringsprocedure is 
het beste compromis te vinden tussen de eisen van:
—  economie,
—  hydrodynamica,
—  restricties opgelegd door de te bevaren omgeving, enz.
Het criterium, w aarnaar dit „beste” wordt bekeken zal m oeten 
worden opgegeven en zal van geval to t geval verschillen.
In figuur 6 zijn enkele mogelijkheden aangegeven.



EI. Berekening van de 
gehele economie van 
het lijnbedrijf.

a. totale kosten door: 

-exp lo ita tie .
— rente en afschrijving.
— overhead.

b.totale inkom sten.

totale w aardering 
van elke v a r ia n t.

Fig. 5. B lok IV : E conom ie van rederij o f lijndienst.

VI. W iskundige optimaliseringstechnieken
De wiskundige technieken die ontwikkeld zijn voor h e t optim ali
seren van een functie kunnen variëren van een eenvoudige an a 
lytische bepaling van één of m eerdere extremen van die functie, to t 
het aftasten van een heel veld van mogelijkheden in m eerdere di
mensies.
Naarm ate m en de invloeden van m eer param eters w il bekijken 
neem t de com plexiteit van het optimalisatie-proces toe.
Enkele technieken, die de laatste jaren hier [6] en in  het bui-

2 Formulering van 
criterium

1. laagste  d irecte  kosten.

2. Laagste bouw pr ijs .

3. hoogste rendement geïnvest. 

kapitaal.
U. kortste terugverd ien  tijd.

5. com binat ie s  hiervan.
6  . __________________

23 Wiskundige optima
lisatie technieken

1. S te e p e s t  a scent.
2. R andom  S e a rch .
3. Exponential Random  Search.

/ ^ = j l

hoofda fm etingen  e.d. 
van de beste variant.

Fig. 6. Criterium en optimalisatie techniek.

Fig. 7. Stroom diagram  voor een containerschip.

tenland [7], [8] ontw ikkeld werden, zijn. eveneens in figuur 
6 aangegeven.
§ 2 .
T  oepassingsvoorbeeld
Als illustratie van de mogelijkheden die deze nieuwe technieken 
bieden, is voor een e.s. containerschip de invloed van de snel
heid op de hoofdafm etingen nagegaan.
U itgegaan w erd van  de volgende basisgegevens:
—  constante trajectlengte,
—  16.000 ton  laadverm ogen, w aarvan 4160 ton aan dek,
—  constante „bale cubic” ,
—  een m inim um  m etacenterhoogte, eventueel te bereiken door 

het m eevoeren van waterballast,
—  constante diepgang van 30 voet.
De hoofd afm etingen van dit schip w erden berekend voor een 
systematische variatie van dienstsnelheid V . (21-25 knoop) en 
breedte (94-98 voet).
Als extra  beperkingen w erden later een  lengtebeperking tot 750 
voet en een lengteholteverhouding van  m axim aal 12 ingevoerd. 
Figuur 7 geeft het stroom diagram  van  dit rekenproces en figuur 
8 toont voor één scheepsbreedte enkele van de rekenresultaten. De 
invloed van de lengtebeperking is duidelijk te zien.



Fig. 8. Variatie in hoofdafmetingen afhankelijk van de snelheid.

Tabel 1. Rekenresultaten optimalisatie

Lpp 739.8 voet Laadvermogen 16006 ton
B 97.75 voet Waterballast 1094 ton
H 61.38 voet voor MG =  2.0 voet
T 31.04 voet
blokcoëff. Cb 0.587 APK =  58025 (Vs =  24 kn)
Ingevoerde begrenzingen: 30' <  T <  35'

84' <  B <  108'
8.4 <  L /H  <  12

L <  750'
0.586 <  Cb <  0.791

Fig. 9. Spantenraam berekend en getekend door de computer.

M et behulp van dezelfde formules en uitgebreid met de kos
tenfuncties uit [8], zijn voor een dienstsnelheid van 24 knoop 
die hoofdafmetingen bepaald, waarbij de exploitatiekosten mini
maal zijn. Tabel I geeft de resultaten en figuur 9 het spanten
raam  zoals dit door de computer berekend en getekend is.

§ 3.
H et Rekencentrum
H et is duidelijk, dat de hierboven beschreven ontwerpproce- 
dure slechts dan mogelijk is, indien men de beschikking heeft 
over een grote computer met moderne reken- en tekenfacili
teiten.
Door de installatie op het NSP, in december 1967, van de 
nieuwe CDC-computer kon de automatisering van het gehele 
rekenproces rond het voorontwerp en rondom het definitieve 
ontwerp goed op gang komen.
E en  nieuwe fase in de dienstverlening van het Rekencentrum 
zal het CALS-project vormen. D it overkoepelende programma 
zal alle hydrostatische berekeningen gaan omvatten, en wel 
zodanig, dat de uitvoergegevens van het ene programma (bij
voorbeeld, het carènediagram) de invoer voor het volgende pro
gramma (bijv. een stabiliteitsberekening) verzorgen.

De mogelijkheid, die deze computer biedt om bij de gebruiker 
een zogenaamde „term inal” te plaatsen, waardoor hij v ia een 
telefoonlijn direct in verbinding kan komen met de computer 
mag op „Science fiction” lijken, m aar is in andere takken van 
de industrie reeds gerealiseerd. W at deze ontwikkeling, samen 
met het in vorige paragrafen geschetste ontwerpprogramma, 
voor mogelijkheden biedt is zeker de moeite waard eens verder 
uitgewerkt te worden.
Conclusies
In het voorgaande is getoond hoe de computer een veelbe
lovend hulpmiddel gaat worden bij het scheepsontwerp. D e re
kentijden voor het voorbeeld liggen in de orde van 15 a 20 
minuten, terwijl het spantenraam  van figuur 9 in 25 minuten 
werd getekend door de, aan de computer gekoppelde, teken
machine (plotter).
De flexibiliteit van de program m a’s moet groot genoeg zijn om 
verschillende criteria te accepteren, temeer waar het criterium 
waarnaar geoptimaliseerd wordt, voor verschillende situaties an
ders kan luiden.
Voor het opstellen van het volledige mathematische model is sa
menwerking tussen de werven, de rederijen en het N.S.P. dringend 
gewenst.
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EEN  N IE U W  SY ST EEM  V O O R  V O C H T IG H E 1 D S R E G E L IN G  IN P A K H U IZ E N

VERM IJD T  V E R W A R M IN G

Shaw Moisture M eters, te B radford, kondigt een nieuw klimaat- 
regelsysteem aan (zie fig 1) om het vochtgehalte van de lucht in 
pakhuizen, graansilo’s, scheepsruim en en dergelijke opslagruim 
ten  te verlagen, waarbij het dauw punt laag genoeg gehouden 
w ordt om  schade aan het opgeslagen m ateriaal te voorkom en, 
zonder zijn toevlucht te m oeten nem en to t enigerlei wijze van ver
warm ing of drogen van de lucht.
H et principe van de werking van het klimaatregelsysteem van 
Shaw bestaat daaruit, dat het dauw punt van de lucht in de op
slagplaats verlaagd w ordt door drogere buitenlucht toe te  voeren 
en dat vervolgens he t dauwpunt laag gehouden w ordt door al
leen lucht toe te  laten, die droger is dan die reeds in  de opslag
ruim te aanwezig is. H et te  bereiken dauwpunt kan vooraf vast
gesteld worden; daarna zal de regelaar dit dauwpunt handhaven 
zonder verwarming of luchtconditionering. De regelaar droogt 
de lucht in de opslagruimte door een ventilator in te schakelen, 
die lucht van buiten aanvoert, wanneer deze droger is dan die 
binnen de opslagruimte. W anneer het vochtgehalte van  de lucht 
binnen de ruim te teruggebracht is, verlaagt een servo-m echanism e 
in de regelaar he t vochtigheidsniveau, waarbij bu itenlucht wordt 
toegelaten en daardoor w orden de inlaatperioden m inder 
frequent.
A ls lucht verwarm d wordt, blijft het vochtgehalte onveranderd, 
hoewel de relatieve vochtigheid afneemt. D it heeft geen belang
rijke invloed, om dat de hoeveelheid vocht op de oppervlakte 
van h e t opgeslagen m ateriaal alleen van de oppervlaktetem pera- 
tuur afhangt en van he t dauw punt van de omringende lucht. D e
ze invloed kan m en waarnem en aan de condensatie, die plaats 
vindt op de buitenkant van een koude pijp, zelfs bij lage re la
tieve vochtigheid. H e t alleen m aar verwarm en van de opslag
ruim te zal het vochtgehalte niet verkleinen, terwijl de klim aatre- 
gelaar het vochtgehalte verm indert van de atmosfeer in  de op
slagruim te zonder d a t de luchttem peratuur verhoogd wordt. Dit 
vorm t een bijkom end voordeel bij hygroscopische m aterialen, 
die nat worden bij verwarm ing en droog bij afkoeling.
In  het algemeen is het dauw punt van de buitenatm osfeer 
’s nachts laag en de relatieve vochtigheid hoog, terwijl overdag 
lage relatieve vochtigheid en een hoog dauwpunt m eer norm aal 
zijn. Om m et het nieuwe systeem m axim ale rendem enten te b e 
reiken, m oet de luchtlekkage in en uit de opslagruim te m ini
m aal gehouden worden.
Bij de praktische uitvoering w ordt buitenlucht door een leiding 
gepom pt naar een magneetklep, die door een elektrische klok 
bediend wordt. De klep geeft een m onster van de buitenlucht ge
durende twee m inuten door aan een voeler-element in  de rege

laar van de Shaw-hygrometer. Tijdens deze twee minuten wordt 
het vochtgehalte opgetekend en gememoriseerd door een servo- 
motor, die gekoppeld is aan een elektronische versterker. Ge
durende de volgende 58 m inuten voert de magneetklep lucht uit 
de opslagruimte aan het hygrometerelement toe. Als de atmos
feer in de opslagruimte natter is dan de buitenlucht gloeit een 
signaallampje op en wordt de ventilator voor luchtinlaat inge
schakeld tot de binnenlucht even droog geworden is als de bui
tenlucht. Als de buitenlucht natter is dan de binnenlucht wordt 
de ventilator niet ingeschakeld.
Deze m ethode van klimaatregeling is afhankelijk van een snel
werkende continu-m etende hygrometer, zoals het hygrometer
element van Shaw. Dit element bestaat uit een hygroscopische 
diëlektrische laag m et een dikte van 10 m icron en uitgevoerd als 
een condensator. Alle water (dat een diëlektrische constante van 
80 heeft) wordt door dc laag geabsorbeerd en de daaruit voort
vloeiende veranderingen in capaciteit zijn evenredig m et het 
vochtgehalte van de lucht. De klimaatregelaar is volledig getran- 
sistoriseerd en heeft een energieverbruik van 30 W.
Een eenheid van de klimaatregelaar van Shaw bestaat uit de 
luchtpomp, de tijdklok, het hygrometerelement, een kleine pre- 
cisieschrijver voor 1 ,7  en 30 dagen, dc magneetklep enz. en is 
gereed voor inbouw.
De grootte van de luchttoevoerventilator wordt bepaald naar de 
inhoud van de ruimte, m aar de ventilator moet altijd voorzien 
zijn van zelfsluitende jaloezieën om het binnendringen van natte 
lucht te voorkomen in uitgeschakelde toestand.

N E D E R L A N D S  S C H E E P S S T U D IE C E N T R U M  T N O ,  DELFT

S tem  gear arrangement and. electric 
power generation in ships propelled by 
controllable pitch propellers, 
door ir. C. Kapsenberg
Bespreking van rapport no. 118M
Sam envatting
N aar aanleiding van een onderzoek in
zake de hydro-dynam ische eigenschappen 
en de regeling van de verstelbare schroef, 
w aarvan de resultaten w erden gepubli
ceerd in rapport no. 59M , werd een stu
die gem aakt van de wijze w aarop het 
voortstuwingssysteem en de m achineka- 
m erinrichting van een schip uitgerust m et

een m oderne langzaam  lopende hoofdm o
tor, h ieraan kan  w orden aangepast.
Deze studie heeft geleid to t het in dit 
rappo rt beschreven ontwerp van een, van 
de conventionele constructie afwijkende, 
schroefasondersteuning en schroefasdoor
voering alsm ede to t enige principiële mo
gelijkheden van de opwekking van elek
trisch hulpverm ogen, met constante fre
quentie, door de hoofdmotor.
H et ontw erp van de schroefasondersteu
ning is gebaseerd op het principe van de 
constructie van het geforceerd gesmeer
de hoofdlager van een dieselmotor. H ier
door w ordt inspectie van de loop- en

draagvlakken van de schroefas en het 
asblok, alsmede de vervanging van de la- 
gerschalen mogelijk zonder tijdrovende 
en kostbare schroef- en schroefas demon
tage.
Bijzondere aandacht werd geschonken 
aan de constructie van de zeewateraf- 
dichting.
De beide beschreven ontwerpen ken
m erken zich door een voorziening in af
voer van lekwater door toepassing van 
een, in open verbinding m et het schip 
staande, ruimte tussen de zeewaterafdich- 
ting en het achterste schroefaslager.
Inzake deze schroefasondersteuning en 
schroefasdoorvoering werd reeds uitvoe
rig overleg gepleegd met de classificatie
bureaus Lloyd’s Register of Shipping en 
Bureau Veritas



24.ÖOO-TONS D O K  V O O R  N.V. K O N IN K L IJK E  M A A T S C H A P P IJ „ D E  S C H E L D E ”

V L S S S I N G E N
O p de werf Scheldepoort te Vlissingen- 
O ost zal een nieuw drijvend droogdok 
aan de outillage worden toegevoegd. H et 
dok krijgt een hefvermogen van 10.000 
to n  en het zal geschikt zijn voor het dok
ken van schepen tot ongeveer 24.000 ton 
deadweight.
Scheldepoort is de reparatie- en ondér- 
houdsw erf van de N.V. Koninklijke 
M aatschappij ,,D e Schelde” , lid van de 
Rijn-Schelde Groep. Viissingen-Oost 
w erd enige jaren  geleden door de mi
nister van Economische Z aken aangewe
zen als ontwikkelingskern. D e werf Schel
depoort is in  1964 in bedrijf gegaan met 
twee gegraven dokken. Sindsdien is Schel
depoort voortdurend uitgebreid. H et nieu
w e drijvende dok wordt het vijfde dok 
van deze werf; het zal waarschijnlijk om
streeks januari 1970 in gebruik genomen 
w orden.
D e scheepsreparatie heeft zich het laatste 
ja a r  bij „D e Schelde” goed ontwikkeld, 
vooral w at betreft uitgebreide onder
houdsbeurten  en reparaties. De vier be
staande dokken zijn steeds goed bezet ge
weest. D e ervaring heeft wel geleerd dat 
de m eeste reparatieopdrachten voorko
m en in de grootte van schepen van 22.000 
a 24 .000 ton  deadweight.
D e kim stoppingen van het nieuw te bou
wen dok w orden schuivend uitgevoerd 
m et een onder- en bovenslede. Z e staan 
dwarsscheeps en zijn te bedienen met be
hulp van kettingen en lieren vanaf de 
topdekken. H e t nieuwe dok krijgt vier 
lieren, die m et een W ard-Leonard-schake- 
ling w orden aangedreven en die ieder 
door één m an te bedienen zijn. Ze wor

den gebruikt om  de schepen op hun plaats 
te brengen. Tevens dienen de lieren ter 
plaatse van het achterschip als hijslier 
voor zware stukken. Z o  zal m en m et deze 
lieren schroef en roer van gedokte sche
pen m et behulp van de hijsogen op de 
scheepshuid af kunnen nemen. De lieren 
krijgen daarvoor een afstandbedienings- 
voorziening, zodat de m an die het werk 
op de stelling uitvoert, zelf alles m et de 
lieren kan doen.
In  de zijkasten van het dok komen ope- 
ningen van 6 bij 3 m eter voor ombelem
merde m ateriaal aan- en afvoer.
De kielblokken krijgen een hoogte van 
1,20 m eter, m aar kunnen desgewenst to t 
1,40 m eter verhoogd worden.
V anuit de bedieningskam er worden de 
lenspompen en de elektrisch aangedreven 
afsluiters op afstand bediend. Trim  en 
helling zijn afleesbaar. Bovendien wordt 
langs hydraulische weg de doorbuiging

steeds afgelezen, terwijl als controle een 
optische m eting aanwezig is. Alle meet
apparatuur is in een lessenaar ingebouwd. 
D e waterhoogten in de achttien tanks wor
den pneum atisch aangewezen, evenals de 
diepgangen voor en achter.
D e hoofdafmetingen zijn: lengte op het 
platform  177,8 m, lengte over de kiel 
165,1 m, vrije breedte tussen zijkasten 
27 m, breedte op buitenkant zijkasten 
34 m, hoogte van de caissons op hart 
dok 3,5 m, dekrondte 0,2 m , hoogte dok- 
blokken 1,2 m, diepgang boven kielblok
ken  7 m , vrijboord van he t afgezonden 
dok 1 m, holte dok 13,5 m, draagver
m ogen in zout water 10.000 ton, snelheid 
van  de lieren 10 m /m in , trekkracht van 
elk van de lieren 8 ton, aantal pompen 
6 stuks, capaciteit van elke pom p 2.200 
t/u u r , doktijd 90 m in, aantal kranen 1 
stuks en hefvermogen van de kranen 5 
ton.

M.S. „ T H A R A ” B R E N G T  70.000 T O N  T A R W E  N A A R  R O T T E R D A M

Recordlading in recordtijd gelost
O p 9 decem ber 1968 arriveerde bij het 
overslagbedrijf van de G raan Elevator 
M aatschappij (G .E.M .) N.V. in het Bot- 
lekgebied de Noorse bulkcarrier Thara, 
groot 76 .000 ton, geladen m et 70.000 
ton  tarwe.
D e Thara is het grootste graanschip dat 
ooit een Nederlandse haven heeft aange
daan en bracht de grootste graanlading, 
die ooit naar R otterdam  is aangevoerd.
D it record berustte to t nu  toe bij het 
62.880 ton  m etende m otorschip Louis 
M aersk, dat vorig jaar decem ber door de 
G .E.M . werd gelost.
De Thara is afkomstig uit de Canadese 
haven P o rt Cartier. Afladers zijn André 
& Cie S.A., te Lausanne en Louis Drey- 
fus, te Parijs, voor 45 .000 ton  en 25.000 
ton.
In  het Botlekbedrijf van de G.E.M . kun
nen schepen to t 90.000 ton worden be
handeld.



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

28 januari 1969 Lunch-bijeenkonist in Hotel „Victoria”, 8 februari 1969 Jaardiner in dc „De Doelen” te Rotterdam,
te Amsterdam Damrak 1—5, Amsterdam, van 12.15-13.45 te Rotterdam Hiervoor zal u één dezer dagen een uitge-uur. Tijdens deze lunch-bijeenkomst zal door breide convocatie bereiken,ir. Ph. J. van Meel, Hoofd Produktgroep Dieselmotoren Werkspoor N.V., een lezing worden gehouden over: „Opkomst der medium speed motoren”.

Met het oog op het samenstellen van de nieuwe LEDENLIJST 1969 doen wij een beroep op alle betrokkenen na te gaan of de vennelding, als in de ledenlijst 1968, een verandering behoeft en deze aan het secretariaat, Burg. s’Jacobplein 10, Rotterdam-2, schriftelijk op te geven.
Stortings-/Acceptgirokaarten zijn deze maand verzonden en worden in de aandacht der ontvangers aanbevolen. Staat er géén jaartal achter het woord „CONTRIBUTIE”, dan is deze bedoeld voor 1969.Krijgt u daarnaast nog een kaart MET een jaartal, dan staat u voor dat jaar nog achter in de betaling van de contributie.

N IE U W S B E R IC H T E N
PERSONALIA  

C. D. van der Waal f
Op 26 december 1968 overleed te Amster
dam in de leeftijd van 73 jaar de heer 
C. D. van der Waal, in leven oud-hoofd- 
Werktuigkundige van Stoomvaart Maatschap
pij „Nederland” N.V. en plaatsvervangend 
lid van de Commissie Machinistenexamens. 
De heer Van der Waal was tevens lid van 
de Nederlandse Vereniging van Technici op 
Scheepvaartgebied.
Ir. J. van den Berg onderscheiden
Burgemeester W. Thomassen heeft in een 
vergadering van het Comité 1970 aan ir. J. van den Berg, de scheidende voorzitter 
van de Rotterdamse Kamer van Koophandel, de versierselen uitgereikt, die behoren 
bij het ridderschap in de orde van de Ne
derlandse leeuw.
Ir. Van den Berg werd geprezen om zijn 
verdiensten voor de stad Rotterdam en 
ontving het boekwerk Rotterdam en de zee.

A. J. van Deinse —  Op 31 december jl. is de heer ir. A. J. van Deinse wegens het 
bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd 
afgetreden als directeur van de Amsterdam- sche Droogdok Mij. Met ingang van dezelfde 
datum is hij tot adviseur van de vennootschap benoemd.

W. van Benningen —  De heer W. van 
Beuningen is om gezondheidsredenen met 
ingang van 1 januari jongstleden afgetreden als commissaris van de Steenkolen Handelsvereniging N.V. in Utrecht.
De heer Van Beuningen (57), die in Zwit
serland woont en sinds 1955 commissaris is van de SHV, is een kleinzoon van de oprichter van de SHV.

Eerste in Spanje gebouwde gastanker in de vaart
Voor gas uit Libië naar Italië en Spanje 
Astilleros y Talleres del Noroesta, de 
scheepswerf van Naviera de Productos Li- 
cuados, heeft het eerste in Spanje gebouwde 
tankschip voor vloeibaar gas af geleverd; het 
schip, de Laieta, is verhuurd aan Esso Trans
port Corporation. H et is het eerste van

vier zusterschepen volgens ontwerp van Es
so, waarmee vloeibaar aardgas uit Libië 
naar Barcelona en La Spezia zal worden ver
voerd; de drie zusterschepen worden ge
bouwd bij Italcantiere in Genua.
De schepen vormen een vitale schakel in de grootste internationale aardgastransactie 
die ooit werd afgesloten, namelijk voor een 
hoeveelheid van 9,7 miljoen m3 per dag. 
Hiervan is 3,1 miljoen m3 bestemd voor 
Gas Natural in Barcelona en 6,6 miljoen 
m3 voor de SNAM, een dochteronderne
ming van het Italiaanse staatsbedrijf ENI. 
De leveranties komen in 1969 op gang. 
Zowel de fabrieken in Libië als het ont
vangende gasbedrijf in Spanje en het dis
tributienet aldaar naderen hun voltooiing. 
De totale investeringen in dit internationale project belopen ruim lVi miljard gulden. 
De Laieta  en zusterschepen kunnen elk
40.000 m3 vloeibaar aardgas vervoeren, in 
aluminium tanks, bij een temperatuur van 
— 259 graden F. (— 162 graden C.). De 
hoeveelheid van 40.000 m3 vloeibaar aard
gas komt overeen met 21 miljoen m3 in de 
dampfase. De schepen zijn 208 m lang, 29 m breed en hebben beladen een diepgang 
van 8.54 m. Zij komen in grootte overeen 
met een traditionele tanker van ca.
37.000 dwt; de ladingtanks van aluminium 
zijn 29 m eter lang, 25 meter breed en ruim  18 meter hoog.
Alle produkt-leidingen aan boord zijn uit
gevoerd in roestvrij staal. Speciaal gecon
strueerde expansiekoppelingen zijn toege
past om de spanningsverschillen te nivel
leren die optreden bij van normaal tot 
— 260 graden F. uiteenlopende bedrijfstem- 
peraturen. De ladingpompen staan geheel ondergedompeld in de lading en worden 
hydraulisch aangedreven. De behandeling 
van de lading geschiedt uit één centrale 
regelkamer. Diverse op zich zelf staande 
veiligheidssystemen zijn geïnstalleerd, o.a. om het ladingniveau op monitors zichtbaar te maken en om controle uit te oefenen op 
druk en temperatuur van de ladingtanks en de scheepsromp.

Videna komt onder Argentijnse vlag
De Nederlandse Shell-tanker Videna  van 
33.214 ton draagvermogen is dinsdag 
14 januari te Singapore overgedragen aan 
Estrella M aritima S.A. te Buenos Aires, 
een Argentijnse Shellmaatschappij. De V i
dena  is in 1960 gebouwd door Wilton- Fijenoord.

Maatschappij Zeeland verkoopt veerschepen 
aan Belgische sloperij
De beide passagiersschepen Koningin Em 
ma en Prinses Beatrix  van de Maat
schappij Zeeland zijn thans definitief voor 
de sloop verkocht. Beide schepen zullen bin
nenkort naar Antwerpen worden gesleept 
om bij de sloperij Jos de Smedt te worden 
afgebroken. De Koningin Em m a  werd even
als de Prinses Beatrix in 1939 door de 
Koninklijke Maatschappij De Schelde te 
Vlissingen gebouwd.
Tijdens de tweede wereldoorlog hebben de 
schepen o.m. dienst gedaan als aanval- 
landingsvaartuig. De verkoop van de twee 
ferry-schepen kwam tot stand door bemid
deling van Supervision Shipping & Trading 
Company te Rotterdam. Zoals bekend wordt 
de veerdienst Harwich-Hoek van Holland 
thans onderhouden door de Koningin Julia- 
na en de S t George.

Sterke uitbreiding van de ZIM-vIoot
De rederij ZIM  Israël investeert ongeveer 
$ 40 miljoen in drie tankschepen; een ervan 
is een twee jaar oud schip dat van een niet 
met name genoemde rederij is gekocht, het 
tweede is een 121.000-tonner die in Zweden 
wordt gebouwd en in september a.s. aan 
de ZIM moet worden afgeleverd; het derde 
is een 232.000-tonner die in Duitsland is 
besteld voor oplevering in 1971.
Voorts gaat de ZIM midden 1969 de dienst 
op het traject Eilat via de Rode Zee, waar
in thans vier vrachtschepen varen, met vier 
schepen versterken.

Bewogen jaar voor „De Schelde”
Blijkens het personeelsorgaan van de N.V. 
Kon. Maatschappij „De Schelde”, behoren
de tot de Rijn-Schelde Machinefabrieken en 
Scheepswerven N.V., is 1968 voor de on
derneming opnieuw een bewogen jaar ge
weest.
De directie constateert, dat door belangrijke 
veranderingen in het produktieprogramma 
de scheepsnieuwbouw niet meer die plaats 
op „De Schelde” inneemt, die zij van ouds
her tot het begin van de zestiger jaren heeft 
gehad.

\



L. Smit’s „Tyne” naar de Philippijnen verkocht
De zeesleepboot Tyne  van L. Smit en Co’s 
Internationale Sleepdienst is, door bemid
deling van Supervision Shipping & Trading 
Company, Rotterdam, verkocht naar de Phi
lippijnen. De T yne , die sinds mei van dit 
jaar in Maassluis heeft gelegen, is zaterdag 
onder de nieuwe naam Stanford  naar Manila vertrokken.
Het schip is in 1945 gebouwd bij L. Smit 
en Zn te Kinderdijk en uitgerust met een 
dieselmotor van 1350 pk.

Nieuwe opdrachten
Interessante orders voor Noorse werf
De Ankerlökken Groep van twee Noorse 
werven is erin geslaagd een opdracht van 
Duitse zijde te bemachtigen in de vorm 
van drie 3.200 d.w.t. chemicaliën tankers en drie 2.750 d.w.t. roll-on/roll-off schepen. 
Ook voor Noorse rekening is een chemicaliën tanker van 3.200 d.w.t. geboekt.
Deze tankers krijgen met machines van 
2.700 pk een dienstsnelheid van 13 mijl. 
de roll-on/roll-off schepen zullen 17,5 mijl dienstsnelheid moeten krijgen.
Voor bovenstaande transacties zijn 8-jarige 
credieten verstrekt door een Noors finan
cieel consortium.
Met deze opdrachten heeft Ankerlökken 
nu 16 schepen in aanbouw of opdracht.

Olsen bestelt zes schepen
De Noorse rederij Fred Olsen heeft bij 
de Akers Groep een order geplaatst voor 
zes schepen van speciaal ontwerp voor de 
Noordzeediensten. De schepen zullen door 
Akers in Trondheim op stapel worden gezet. 
De vaartuigen krijgen elk een deadweight 
van 26Ü0 ton.
Zoals bekend, onderhoudt Olsen ook diver
se diensten op Nederland.

Tewaterlatingen
D ubbele tewaterlating bij Verschure 
in A m sterdam
Op zaterdagochtend 30 november 1968 
werden om omstreeks 10.30 uur, op de tot 
de I.H.C. Holland groep behorende werf 
Verschure & Co. te Amsterdam-Noord, 
twee grote splijtbakken van het type I.H.C. Omnibarge te water gelaten. Het zijn de 
G ipsy 1 en Gipsy II, gebouwd voor het 
Aannemers- en Transportbedrijf J. van 
Keimpema N.V. te Rotterdam. De bakken, 
59 m lang en 9,50 m breed, hebben elk 
een hopperinhoud van 660 ms. Zij behoren 
daarmee tot het grootste type I.H.C. Omni
barge, een reeks van universele splijtbakken 
voor het baggerbedrijf, geschikt zowel voor 
„natte” als „droge” lading. De bakken be
staan uit twee helften, die kunnen draaien 
om zware scharnieren op voor- en achter
dek.Twee hydraulische cilinders houden de bak- 
helften gesloten. Een speciaal ontworpen 
rubberafdichting zorgt ervoor dat zowel 
bij „droge” als bij „natte” lading de bak 
goed gesloten blijft. Bij het lossen drukt 
de lading de bakhelften vaneen. Door de 
gladde, gebogen hopperwand geschiedt het 
lossen zeer snel.

Op het achterdek staat een ruime stuurhut 
die zó op scharnierende poten is geplaatst, 
dat hij bij het openen van de bak rechtop 
blijft staan. Op deze twee Omnibarges is de 
stuurhut groter dan normaal, omdat er voor 
twee man slaapplaatsen aangebracht is.
De bakken zijn elk voorzien van een eigen 
voortstuwingsinstallatie van het fabrikaat Schottel, met een dieselmotor van 345 pk. 
Voor een Duitse opdrachtgever, nl. Ger- 
hard Hiilskens, Wesel, zijn op dezelfde werf 
twee 450 m3 I.H.C. Omnibarges in aanbouw. De bouw hiervan geschiedt wegens 
ruimtegebrek op een noodhelling, hetgeen 
betekent dat de tewaterlating —  19 decem
ber jl. —  met behulp van bokken moest ge
schieden.

M otorvrachtschip Unden tewatergelaten
Onlangs is bij de N.V. Scheepswerf Wel
gelegen Firma C. Amels & Zonen te Mak- 
kum het motorvrachtschip U nden  te water gelaten. Het schip wordt gebouwd in op
dracht van de rederij N.V. Romulus te 
Amsterdam. De bouw geschiedt onder toezicht van Klasse Bureau Veritas en de 
Scheepvaartinspectie voor de onbeperkte vaart, met ijsversterking.
De voornaamste afmetingen zijn: lengte 77 
m, breedte 11,85 m, holte tot het hoofd
dek 3,77 m, holte tot het shelterdek 6,90 
m en beladen diepgang 5,83 m.
De Unden heeft een draagvermogen van 
1345 ton als open shelterdekker en van 
2925 ton als gesloten shelterdekker.
De voortstuwing zal geschieden door een 
1500 pk MaK-dieselmotor, die vanaf de 
brug kan worden bediend. De dienstsnel
heid wordt 12,5 mijl per uur.

Op donderdag 12 december 1968 vond om
10.45 uur de tewaterlating plaats van de 
Motor Supply Vessel Tide H al IV , bouw- 
nummer 803, op de Verolme Scheepswerf 
Heusden N.V., een bedrijf dat zich heeft ontwikkeld tot de bouw van zeer gespecia
liseerde schepen, wat een druk en gevarieerd 
bouwprogramma heeft opgeleverd.
De doopplechtigheid werd verricht door 
mevr. C. de Vries-Otterspoor.
De Tide H al IV  behoort tot een serie van 
4 schepen, die gebouwd worden voor Tide- 
water-Halcyon Service N.V., een gezamen
lijke dochter van de Halcyonlijn en de in 
New Orleans gevestigde Tidewater Services, 
één der grootste bedrijven ter wereld op 
dit gebied.
Deze 50,29 m lange, 48,48 m brede be
voorradingsschepen bezitten een achterdek 
dat groter is dan dat van welk bevoorra
dingsschip ook, dat opereert voor de olie- 
industrie op de Noordzee.
Elk schip wordt uitgerust met 2 voort- 
stuwingsdieselmotoren van het fabrikaat 
„Caterpillar”, type D 398, serie B, elk met 
een vermogen van 850 pk bij 1225 omw/ 
min, derhalve in totaal 1700 pk, voorzien 
van reductie/keerkoppeling met een reductie 
van 4,34 : 1 vooruit, resp. 3,45 : 1 achteruit. 
De schepen worden gebouwd onder spe
ciaal toezicht van het American Bureau of 
Shipping ter verkrijging van de klasse 
+  A.1 Offshore Supply Service +AM S, en 
voldoen tevens aan de eisen en voorschrif
ten van de Nederlandse Scheepvaartinspec
tie.

Proeftochten
N a de spectaculaire tewaterlating van 3 
schepen op één dag, t.w. op 17 oktober jl., van een serie van 12 schepen, die door de 
N.V. Scheepsbouwcombinatie „Nescos" 
worden gebouwd voor Engelse rekening, 
hebben op de Eems de geslaagde proefvaar
ten van genoemde 3 schepen plaatsgevonden.
Op 12 december het m.s. H yde Park, dat 
gebouwd werd bij E. J. Smit & Zoon’s 
Scheepswerven N.V. te Westerbroek, in opdracht van Messrs. Park Steamships Co. Ltd., 
Londen. Op 19 december het m.s. Salters- 
gate, gebouwd bij N.V. Scheepswerf Gebr. 
Suurmeijer te Foxhol voor Messrs. The Turnbull Scott Shipping Company Ltd. te 
Londen. Op 20 december het m.s. Redgate, 
gebouwd bij N.V. v /h  Scheepswerven Gebr. 
van Diepen te Waterhuizen, eveneens voor 
Messrs. The Turnbull Scott Shipping Company Ltd.
De voornaamste gegevens van genoemde 3 
schepen zijn: lengte over alles: ca. 77,20 m; 
lengte tussen loodlijnen: ca. 69,50 m; breedte 
op het spant: ca. 11,80 m; holte tot hoofddek:
ca. 6,85 m; holte tot tussendek: 4,25 m; 
diepgang als open schip: 4,37 m; diepgang als 
gesl. schip: 5,75 m; draagvermogen als open: 
1610 ton a 1000 kg; draagvermogen als gesl.: 
2611 ton a 1000 kg; graancapaciteit: ca.110.000 cb. ft.; gross tonnage als open: 
699,70 R.T.; gross tonnage als gesl.: 1425,70 
R.T.; snelheid geladen in proefvaartconditie 
bij een diepgang van 4,37 m =  ±  12% mijl; 
snelheid geladen in proefvaartconditie bij 
een diepgang van 5,75 m =  ±  HVé mijl. De hoofdmotor is een 8-cilinder, 4 takt 
MAK, type 8Mu451AK, 1500 pk bij 375 
omw./min.Verder zijn in de machinekamer opgesteld: 
2 stuks hulpdieselmotoren, fabrikaat Deutz, 
type F10L714, 10 cil., 150 pk bij 1500 omw./min. en 1 stuks fabrikaat Deutz, type 
A2L514, 2 cil., 25 pk bij 1500 omw/min. Het schip is zo ingericht dat met onbemande 
machinekamer gevaren kan worden.
Het laadgerei bestaat uit: 1 voormast met 1 laadboom voor 3 ton hijsvermogen; 1 
middenmast met 2 laadbomen voor 3-5 ton 
hijsvermogen; achter 2 laadpalen met 1 laad
boom voor 3 ton hijsvermogen.De dekwerktuigen zijn van het fabrikaat P. 
Rasmussen & Co., Esbjerg, Denemarken. 
4 hydr. laadlieren type 2AL3; 4 toplieren 
type A4H, hydr.; 4 hydr. geilieren type A2G; 
1 hydr. kaapstander type C3 van 1500 kg en 1 hydr. ankerlier. Voor deze werktuigen zijn 
4 hydr. pompen opgesteld, elk gedreven door 
een elektr. motor van 40 pk.De stuurmachine is van het fabrikaat Svend- 
borg, elektr. hydraulisch. De luikhoofden 
van het tussendek worden gesloten door niet 
waterdichte flush ponton luiken, verplaats
baar door 4 elektr. takels van elk 1 ton. De 
luikhoofden van het hoofddek worden ge
sloten door MacGregor stalen luiken, Single- Pull systeem. Het onderruim wordt geventi
leerd door 4 luchtkokers, waarvan 2 voor
zien zijn van elektr. fans, fabrikaat Hansa, cap. 13.000 m8/h . Het bovenruim eveneens 
door 4 luchtkokers, waarvan eveneens 2 
voorzien zijn van elektr. fan, cap. 18.300 
m3/h .De bouw geschiedde onder toezicht van 
Lloyd’s Register of Shipping Classification 
100 A l, Ice Class 3. Het schip is voorzien 
van CO9-installatie, radiotelefonie, radar, 
echolood, Arkas auto-piloot VHF.



Overdrachten
Op 28 december 1968 werd na een geslaagde 
proefvaart op de Eems aan de opdrachtgever 
de Partenreederei MS Gabriela, Korrespon
dentreeder Dietrich Sander te Bremen, over
gedragen het door de N.V. Scheepsbouw- en 
Reparatiebedrijf Gebr. Sander te Delfzijl 
gebouwde shelterdek motorkustvaartuig 
Gabriela.
Het schip werd gebouwd onder toezicht van 
Germanischer Lloyd voor de Klasse 100 A 
4 E 1 en heeft de volgende hoofdafmetingen: 
lengte over alles: 56 m; lengte loodlijnen:
50,46 m; breedte op de spanten: 10 m; holte: 
6,25/3,95 m; zomerdiepgang: 3,91 m.
Het draagvermogen op de zomerdiepgang is
ca. 1000 ton, terwijl de ruiminhoud voor 
graan 66.500 cb.ft. en voor balen 62.650
cb.ft. groot is. De bruto tonnage is 414,02 
registerton, de netto tonnage is 249,98 
registerton. Door het grote luikhoofd op het 
bovendek en in het tussendek is het schip 
bijzonder geschikt vopr het vervoer van con
tainers, onderdeks kan het schip 24 stuks 
20' containers vervoeren terwijl op de stalen 
Mac Gregor Single Pull luiken nog 10 stuks 
20' containers geplaatst kunnen worden. Het 
tussendeks luikhoofd wordt afgedekt met 
stalen pontonluiken welke geschikt zijn voor 
het berijden met vorkheftrucks met een totaal 
gewicht van 4,22 ton.
De ruimvenitiiatie heeft een capaciteit van 20 luchtwisselingen per uur.
Het schip heeft twee ongestaagde masten, de voorste mast heeft een laadboom voor 3 ton, 
de achterste mast een laadboom voor 5 ton. 
De beide 3 tons laadlieren, alsmede de 
geilieren voor het mechanisch zwenken van 
de laadbomen en de ankerlier worden hydrau
lisch gedreven en zijn van het fabrikaat 
Hatlapa.
De moderne accommodatie voor 10 personen 
wordt electr. verwarmd terwijl de hutten op 
het tussendek mechanisch geventileerd wor
den. Het schip is uitgerust met radar, echo
lood en radiotelefonie met richtingzoeker. 
De hoofdmotor is een 8-cilinder MWM 
dieselmotor, type TBD 440-8 met een vermogen van 900 pk. bij 750 omw./min. Via 
een reduotie-keerkoppeling 2 : 1 drijft deze motor de schroef welke in een Hodi straal- 
buisroer draait, de proeftochtsnelheid was 11 knoop. De stuurmachine is van het elek
trisch-hydraulische type, fabrikaat Svend- 
borg. Twee MWM hulpmotoren in de machi
nekamer, elk 57 pk. en een MWM havenge
nerator van 30 pk. in de bak drijven de draai- 
stroomgeneratoren van resp. 2 X  47 KVA en 1 X  21 KVA.
De pompen en de compressoren in de motor- kamer worden elektrisch gedreven. De boord- 
spanning is 380 V - 50 Hz, voor de verlich
ting gebruikt men 220 V wisselstroom en 
voor de noodverlichting is een 24 V - 190 Ah 
batterij aanwezig.
Op 21 december 1968 werd aan de Parkkade 
te Rotterdam, de door Van der Giessen-De 
Noord gebouwde Straat A ccra  aan de Ko
ninklijke Java-China-Paketvaart Lijnen N.V. 
te Amsterdam, overgedragen, terwijl op 28 
december 1968 hetzelfde gebeurde met de 
Straat A uckland  aan de werf te Rozenburg 
van Verolme Dok- en Scheepsbouw Maatschappij.
Dit laatste schip werd echter gebouwd bij 
de Verolme Scheepswerf Alblasserdam N.V. 
en afgebouwd te IJsselmonde, waar de 
machinefabriek van Verolme is gevestigd.

Uit het feit dat de Straat Accra  op 24 juni en 
de Straat A u ck lan d  op 3 augustus werden 
overgedragen behoeft niet noodzakelijker
wijze te volgen dat de ene werf sneller is dan 
de andere, maar wel dat er een sportieve 
rivaliteit is geweest tussen de werven.
Deze is zelfs zover doorgevoerd geweest, dat er even sprake van is geweest de twee over
drachten te combineren. Dit is afgesprongen 
op de praktische overwegingen dat daardoor een zeer zware wissel op de diverse diensten 
van de KJCPL niet alleen, maar ook op de 
diverse onderaannemers zou zijn getrokken. 
In de toespraken na de overname, prees de 
directeur, de heer H. M. van der Schalk, niet 
alleen de reeds gememoreerde goede en sportieve samenwerking tussen de concur
rerende werven, maar ook die tussen de 
diensten van zijn maatschappij en de staven 
der werven, maar vooral het feit dat de werk
nemers van de beide werven blijk hadden 
gegeven nog arbeidsvreugde te bezitten.
Van de reeds af geleverde en in dienst zijnde schepen kon de heer Van der Schalk ver
melden gunstige rapporten te ontvangen, het
geen hem een extra zekerheid gaf ook goede 
verwachtingen dezer beide schepen te mogen 
koesteren.
Voor een uitgebreide beschrijving van deze 
schepen wordt verwezen naar „Schip en 
Werf” no. 25 van 13 december 1968, waarin 
het zusterschip de Straat Am sterdam , werd 
behandeld.

De passagiersschepen Koningin E m m a  en 
Prinses Beatrix  zijn definitief voor sloop ver
kocht aan de Antwerpse sloperij Onderne
ming Jos de Smedt. De schepen zullen bin
nenkort naar Antwerpen gesleept worden. 
Na bijna 25 jaar trouwe dienst bij de Stoom
vaart Maatschappij Zeeland en 5 jaar in 
Wereldoorlog II als aanval-landingsschip zul
len deze voor vele Nederlanders zo bekende 
schepen onder de sloophamer verdwijnen. 
De hypermoderne roll-on-roll-off veerboot 
K oningin Juliana  heeft inmiddels de taak van 
beide schepen tezamen overgenomen.De K oningin E m m a  en Prinses Beatrix wer
den in 1939 door de Koninklijke Mij. „De 
Schelde” te Vlissingen gebouwd; twee Sulzer 
hoofdmotoren van totaal 12.500 pk gaven 
een dienstsnelheid van 21 mijl.
Deze transactie kwam via Supervision te 
Rotterdam tot stand.

Reddingmaatschappij kreeg nieuwe boot
De heer J. Niestern van Gebroeders Niestern 
Scheepswerven N.V. te Delfzijl, heeft 14 dec. 
’68 in het internaatsgebouw van de gemeen
telijke Hogere Zeevaartschool te Den Helder 
de nieuwe motorreddingboot Suzanne  offi
cieel overgedragen aan jhr H. van Lennep, 
voorzitter van de Koninklijke Noord- en 
Zuidhollandsche Reddingmaatschappij. De boot komt in de plaats van de Prins H endrik, 
die in reserve zal worden gehouden. Als 
schipper op de nieuwe reddingboot is de heer 
Piet Bot aangewezen. De gehele Noordzee- 
vloot van de Koninkijke Noord- en Zuidhol
landsche Reddingmaatschappij is nu ver
nieuwd.
Er is verder reeds opdracht gegeven voor 
het ontwerpen van een nieuwe boot, die 30 
knopen zal kunnen lopen, om in tijden van 
nood ook op grotere afstanden te kunnen 
opereren. Daarna komt de vervanging van de 
IJsselmeerboten aan de orde, waarvoor reeds 
een prototype in aanbouw is.

O N T V A N G E N  K A LE N D E R S
Van onderstaande firma’s ontvingen wij de 
volgende kalenders:
Phs. van Ommeren N.V., Rotterdam 
Fag Nederland N.V., Rotterdam
Koninklijke Luchtvaart Maatschappij 
Geveke & Groenpol N.V., Amsterdam
Gebroeders Sulzer-Escher Wyss/Nederland 

N.V., Amsterdam
Radio-Holland N.V., Amsterdam
N.V. Nedlloyd Lijnen. Directie: N.V. Stoom

vaart Maatschappij „Nederland”, Am
sterdam; Koninklijke Rotterdamsche Lloyd 
N.V., Rotterdam

V M F / Stork-W erkspoor
Dok- en Werf-Maatschappij Wilton- Fijenoord N.V., Schiedam
Grenco N.V., 's-Hertogenbosch
Van Doorn’s Automobiel Fabrieken, Eind

hoven
Embassy of Japan, ’s-Gravenhage
Van der Giessen - De Noord N.V., 

Krimpen aan den IJssel
Schram, Bolnes/ Papendrecht 
Heemaf, Hengelo (O)
Pieter Schoen & Zoon N.V., Zaandam 
Stahlwille, Wuppertal-Cronenberg 
Vereinigung Volkseigener Betriebe Schiff

bau, Rostock 
N.V. Bureau Wijsmuller, IJmuiden 
Good Year, U.S.A.
O N TV A N G EN  ZA K A G EN D A ’S
Benzine en Petroleum Handel Maatschap

pij N.V., Amsterdam
Hollec (Hazemeyer, Hengelo; Heemaf, Hen

gelo; Smit, Slikkerveer)
Shell Tankers N.V., Rotterdam 
N.V. Nedlloyd Lijnen

NIEUW E U ITG A V EN
Prof. ir. G. Broersnut: „Design of Gears”. 
Verschenen in 1968 bij Technische Uit
geverij H. Stam N.V., Culemborg; 21 X 
29,5 cm, 194 blz. Prijs ƒ 45,—  gebonden.
Nadat van de hand van dezelfde schrijver 
in 1961 reeds het boek „Marine Gears” was verschenen, onderwerpt hij in het on
derhavige werk zowel ontwerp als prak
tische uitvoering van de scheepstandwiel- overbrenging aan een nadere analyse.
Een schat van gegevens over: Uitgevoerde 
overbrengingen, klassevoorschriften voor 
berekening en constructie (tot en met de 
Lloyd Rules 1966 zijn in het werk opgeno
men), materialen, warmtebehandelingen, torsietrillingen, enz., maken het tot een 
waardevolle vraagbaak voor ieder die op 
enigerlei wijze bij ontwerp, fabrikage of 
gebruik van de tandwieloverbrenging is betrokken.
Gezien het sterk gespecialiseerde karakter 
van het behandelde onderwerp, is het boek 
in de Engelse taal verschenen.
Druk, papier, afwerking, etc. maken een 
zeer verzorgde indruk en voldoen, aan de 
hoogste eisen, zodat mijns inziens terecht 
van een aanwinst mag worden gesproken.

ir. J. N. J.



TIJDSCHRIFTEN REVUE
Uittreksels van enige belangrijke artikelen u it buitenlandse tijdschriften, zoals deze w orden verw erkt in de 

kaartzendingen, welke het N ationaal Technisch Instituut voor Scheepvaart en L uch tvaart m aandelijks aan  de 
daarop geabonneerden doet toekomen. De aanwinsten der bibliotheek o p  nau tisch , resp. technisch gebied w or
den eveneens, op kaarten vermeld, aan bovengenoemde abonnees toegezonden. N iet-abonnees kunnen zich afzon
derlijk op deze aanwinstenlijsten abonneren. Inlichtingen worden gaarne verstrek t door de directie van het Insti
tuut, Burg. s ’Jacobplein 10, R otterdam  (tel. 13 20 40).

„Considerafions on propeller layout from the engine builder’s pointof view”, J. A. Smit.
Dit artikel is gewijd aan schroefontwerpen gezien van het standpunt 
van de machinebouwer m.b.t. de dienstsnelheden, die in de afgelopen 
jaren zijn verzameld van nieuwe grote bulkcarriers en tankers, waar
bij een aanzienlijk verlies aan omwentelingen werd waargenomen, speciaal bij schepen met een grote blokcoëfficiënt. Geen nieuwe 
voortstuwings- of schroeftheorieën worden gelanceerd. In een grafiek 
wordt de ideale schroefwerkingsrange aangetoond in ballast en 
geladen condities met betrekking tot de toename van weerstand van 
het schip bij het in de vaart zijn. Een schatting van deze toename 
wordt gegeven als gevolg van het vuil worden van de scheepsromp, 
waaruit een berekening kan worden gemaakt van de toename van 
het vereiste machinevermogen voor een serie van 70.000 tdw tankers 
en 12.200 tdw lijnvrachtschepen. In zijn beschouwing betrekt de 
schrijver in dit verband twee methoden van schroefcorrecties, t.w.: 
bewerking van de bladranden, waardoor de schroefdiameter wordt verkleind en verandering van de spoed. Indien de bewerking van de 
schroef te groot wordt, dient toepassing van een verstelbare schroef 
als een logische oplossing genoemd te worden.
(Trans, o f the Institution o f Engineers and. Shipbuilders in Scotland, 
part. 6, 1967-1968, blz. 230-261, 8 graf. en fig.).

„Second thoughts on mammoth tankers”.Volgens de schrijver is er momenteel onder scheepsbouwers, zowel 
voor nieuwbouw als reparatie, over de gehele wereld een kwellende 
herwaardering (agonizing re-appraisal) te constateren m.b.t. inves
teringen in droogdokken en werfoutiliage geschikt voor het bouwen en repareren van tankers groter dan 300.000 tdw, daar blijkt dat de 
kosten per ton onveranderd groter worden wanneer een schip de
300.000 tons grens overschrijdt. Uit ervaring zou blijken dat de 
bestaande werktuigmachines —  persen, walsen, enz. —  ongeschikt 
zijn voor het verwerken van de zwaardere platen en secties. Met de 
huidige kraancapaciteit zouden door gebruik van aanzienlijk zwaarder 
staal bovendien slechts kleinere secties kunnen worden geproduceerd 
en getransporteerd, hetgeen weer zou resulteren in meer assemblage- 
werkzaamheden, met als gevolg verhoogde bouwkosten. Dit alles, 
vervolgt de schrijver, heeft tot gevolg dat voor tankers met een 
tonnage groter dan 300.000 ton voor de reder niet meer geldt, dat de 
bouwkosten per ton en de transportkosten per ton/mijl lager worden in omgekeerde verhouding met het stijgen van de tonnage van 
het schip. Voorts wordt aangevoerd, dat de verzekeraars aanzienlijk 
hogere premies berekenen voor schepen boven de 250.000-300.000 
tons grens. Aan de hand van bovengenoemde bezwaren dienen de 
economische aspecten van steeds grotere schepen laag te worden aangeslagen, zo luidt de conclusie.
(T he M otor Ship, augustus 1968, blz. 209).

„Economïcs of welding from one side”, E. W. N. Gilbert en G. T. 
Maughan.N a een beschrijving van het lassen van platen aan één zijde en de 
conventionele methode, waarbij de platen gedeeltelijk aan één zijde 
worden gelast en< daarna worden omgekeerd om de lasverbinding af 
te maken wordt een vergelijking tussen de beide systemen gegeven 
m.b.t. aanschaffingskosten van de apparatuur en benodigd personeel. 
Vervolgens worden voor het lassen aan één zijde de kosten per 
voet vermeld voor een 13.500 tdw droge lading schip, een 65.450 
tdw tanker en een 28.000 tdw bulkcarrier. Een uitvoering van een 
installatie voor éénzijdig lassen met een capaciteit van 35.000 voet 
per jaar wordt uitvoerig uiteengezet, toegelicht met figuren. Een 
capaciteit van 35.000 voet komt neer op het lassen van drie 
genoemde 13.500 tdw schepen; voor één 65.450 tdw tanker is
30.000 voet nodig en voor twee bulkcarriers van 28.000 tdw eveneens 30.000 voet. Voor een grotere output is een meer ingewikkelde 
en daardoor duurdere installatie noodzakelijk.
(Shipping W orld and Shipbuilder, september 1968, blz. 1475-1477, 
3 fig., 2 graf., 2 tab.).

„Marietta Bolten” en „Bärbel Bolten”, Paragraaf containerschepen van 999 brt.
De nieuwe Westduitse „paragraaf” containerschepen (999 brt.) 
M arietta Bolten  en B arbel B olten  voor de dienst Engeland-Ierland zijn, na uitgebreide modelproeven, uitgerust met een Maierform S-V bulbsteven. Door aanbrenging van dit type bulb kon een besparing 
op het machinevermogen worden bereikt van 13 % in vergelijking 
met een conventionele steven. Als ander voordeel wordt genoemd 
de gunstige invloed op het gedrag bij zeegang. Tijdens de proeftochten bleek, dat door de fijnere vorm van de spanten in het 
ondergedeelte van de bulb het stampen van de schepen sterk werd 
gereduceerd, vooral bij geladen diepgang. Om het slingeren te 
verminderen is een Flume passief stabilisatiesysteem aangebracht. 
De vaartuigen zijn van het „open” type en kunnen 80-90 twintig voets ISO- of British Railways containers vervoeren. In  afgeladen 
toestand (4,58 m  diepgang) bedraagt de snelheid 14,3 mijl (2500 
pk bij 325 omw/min). H et draagvermogen komt uit op maximum 2.254 ton.
(Die N eubauten, augustus 1968, blz. 215-220, alg. plan, grootspant, 1 tab., 4 foto’s).
„International Marine & Shipping Conference, Londen, 10-20 juni 1969.”
Een opgave wordt gegeven van de lezingen, die tijdens boven
genoemd congres zullen worden gehouden. M.b.t. stern gear, schroe
ven, assen en asleidingen worden de volgende voordrachten vermeld: 1. Marine propeller having hollow blades (Saeki en Tanaka).
2. Design aspects of propeller shafting (Carr en Martin). 3. Pros
pects of using new types of propellers on large seagoing vessels 
(Krylov). 4. Stress measurement and its analysis on the big end of 
propeller shaft taper of a large ore carrier (Kume en Hoshino).
5. Damages to main gearings related to shafting alignment (Volcy).
6. Radial face seal development for stern shaft applications (Wilkinson). 7. Model experiment data for controllable pitch screws 
(O’Brien).
(The M otor Ship, september 1968, blz. 299).
„Stabiliser takes the bounce out of catamarans”.
Door de „Ship Division” van het Engelse „National Physical Labo
ratory” is een nieuw type draagvleugel ontwikkeld voor zeegaande 
catamarans, waarmede een reductie van 40 % in het stampen en 60 % 
demping van de verticale acceleratie van het voorschip kan worden bereikt. Bovendien wordt de „slamming” van het overspannende dek 
door het aanbrengen van de stabilisatievin bijna geheel of totaal 
opgeheven. Modelproeven gaven als resultaat voor een catamaran van 222 voet lang en 68 voet breed bij een snelheid van 14 mijl en vóór 
inkomende golven van 12,5 voet hoogte een vermindering van het 
stampen van 42 % , in de verticale acceleratie van het voorschip 58 % 
en van het achterschip 18 % . In stil water gaf de vin een weerstand van 0,35 mijl, doch bij windkracht 5 /6  (voorinkomend) een vaart- 
vermeerdering van ca. 0,6 mijl. De tussen de beide rompen aange
brachte vin wordt ook minder kwetsbaar genoemd dan uitstekende 
draagvlakken aan de buitenzijde van een schip.

(T he Journal o f C om m erce, 18 september 1968, blz. 3, 1 fig-).

„A large shallow-draught icebreaking tanker”.Bij Constructions Navals et Industrielles de la Méditerranee zijn 
2 tankers van 25.000 tdw in aanbouw voor de Finse rederij Neste Oy. 
De diepgang van de 590,6 voet (1.1.) lange schepen is bepaald op slechts 
32,8 voet in verband m et ondiepe toegangswegen in de Oostzee. 
Daar zij bovendien het gehele jaar door op Finse havens zullen 
varen is voor het breken van ijs voor de voorsteven een speciale 
Maier-vorm ontworpen, waarvan de onderzijde bestaat u it een ver 
uitstekende ram  om op de gebruikelijke wijze door een neerwaarts gericht wig- of splijteffect het ijs te breken. De S-vormige steven 
is niet bedoeld om een grotere snelheid te bereiken.
(M arine Engineer and N ava l A rch itec t, juli 1968, blz. 274, 1 foto).


