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De manoeuvreermogelijkheden van een schip worden in grote mate beïnvloed door de regelbaarheid van de toeren en de omkeer
baarheid van de schroef. Een continue toerenverandering, als ook een goede omkeermogelijkheid, zijn dus belangrijke eisen voor een 
scheepsschroefaandrijving. Naast deze voorwaarden m oet echter ook het bedrijf van een schroefaandrijving efficiënt zijn, d.w.z. de 
optredende bedrijfskosten moeten zo gering mogelijk zijn. Zoals bekend zijn schepen met gelijkstroomschroefaandrijvingen zeer goed 
manoeuvreerbaar. Bij dergelijke installaties moeten een relatief hoge aanschaffingsprijs en een groter brandstofverbruik t.o.v. de 
directe dieselmotoraandrijving op de koop toe worden genomen. Daarom blijft in het algemeen deze soort aandrijving voorbestemd 
voor speciale schepen, waarbij de bedrijfsverhoudingen reeds wijzen in de richting van de toepassing van elektrische aandrijvingen, 
zoals b.v. in het geval van ijsbrekers, sleepboten en baggervaariuigen.

Economische overwegingen hebben ertoe geleid, dat bij de 
meeste koopvaardijschepen voornamelijk de langzaam lopende 
dieselmotor met zijn gunstig brandstofverbruik als aandrijf- 
machine wordt toegepast.
N aast deze directe aandrijving van de scheepsschroef door één 
machine, wint in de laatste tijd de aandrijving met m eer motoren 
steeds m eer terrein. Hierbij drijven verschillende middelsnel lo
pende dieselmotoren via een gemeenschappelijke tandwielover
brenging de scheepsschroef aan. De aandrijving met m eer m otoren 
heeft in vergelijking met de aandrijving met één m otor belangrijke 
voordelen. Zo is b.v. door het bij- en afschakelen van m otoren een 
economisch varen bij lagere schroefvermogens mogelijk. D oor naar 
keuze koppelen van een „vooruit”- of „achteruit” draaiende diesel
m otor m et de tandwieloverbrenging wordt de manoeuvreerbaarheid 
van het schip bij b.v. vaart op rivieren en kanalen en in havens 
belangrijk verbeterd. De toepassing van meer m otoren verhoogt 
de bedrijfszekerheid, daar, bij een defecte machine, niet meteen de 
gehele scheepsaandrijving stilgezet behoeft te worden.

Deze voordelen van de aandrijving met meer m otoren kunnen 
echter eerst dan volledig to t uitdrukking gebracht worden, indi'en 
tussen m otor en tandwieloverbrenging koppelingen aanwezig zijn, 
die tijdens bedrijf koppelbaar en ontkoppelbaar zijn. Naast de 
mechanische- en hydraulische koppelingen hebben ook elektro-

b  Voor de „Schiffbautechnische Gesellschaft” werd op 22.11.968 te Berlijn 
een soortgelijke lezing gehouden.

magnetische slipkoppelingen hun geschiktheid voor deze toepas
singsmogelijkheid bewezen.
Zij onderscheiden zich in bijzondere mate door geringe over- 
drachtsverliezen, slijtagevrije overdracht van het koppel alsmede 
door demping van torsietrillingen. Door snel in- en uitschakelen 
van slipkoppelingen zijn omkeermanoeuvres met behulp van in  
tegengestelde richting draaiende dieselmotoren in korte tijd 
mogelijk. Tevens biedt deze koppeling door haar relatief laag 
kipmoment een goede beveiliging tegen overbelasting van de diesel
motor.
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Zowel bij de installatie met één motor, alsook bij die met meer 
m otoren, wordt de manoeuvreerbaarheid van schepen daardoor 
beperkt, dat elke dieselmotor beneden 25 - 35% van zijn nominale 
toerental niet meer gebruikt kan worden. Bij de meeste schepen 
is dit van geen betekenis, daar de nog bereikbare snelheid aan de 
voorwaarden van het vaarbedrijf voldoet. Anders liggen de ver
houdingen bij snelvarende eenheden. Hier kan het gemis van het 
onderste toerenbereik, in het bijzonder bij vaart in kanalen, tot 
een m erkbare verslechtering van de manoeuvreereigenschappen 
leiden.

Deze moeilijkheid werd in de afgelopen tijd bij aandrijvingen 
met m eer m otoren met vaste schroef door een relatief eenvoudige, 
echter elegante elektrische oplossing uit de weg geruimd.

In  het voorgaande werd gesproken over het toepassen van 
elektromagnetische slipkoppelingen als schakel tussen dieselmotor 
en tandwieloverbrenging. Deze koppeling is echter slechts in staat, 
het koppel van de motor tot het laagste bedrijfstoerental van de 
dieselmotor over te dragen. Het was dus voor de hand liggend, 
de koppeling met verantwoorde middelen zodanig te verbeteren, 
dat zij ook nog beneden het laagste bedrijfstoerental van de motor 
gebruikt kan worden voor regeling van de toeren van de schroef.

De op deze wijze door Siemens A.G. ontworpen r e g e l - s l i p -  
k o p p e l i n g  wordt, door bedrijfsafhankelijke instelling van ver
anderlijke slipwaarden, continu tussen 35% tot 0% toerental 
gestuurd. Hiermede combineert zij op bijna ideale wijze de voor
delen van de makkelijke stuur- en manoeuvreermogelijkheid van 
een elektrische aandrijving met de efficiënte wijze van varen met 
aandrijvingen met meer motoren, terwijl zij tevens nog de bedrijfs
zekerheid verhoogt.

W aarop moet nu bij de projectering en de constructieve uit
voering van een regel-slipkoppeling gelet worden en met welke 
invloeden m oet bij de toerenregeling rekening worden gehouden? 
Alvorens hierop in te gaan, is het nuttig in het kort de werking 
van een normale elektromagnetische slipkoppeling te verklaren, 
waardoor een beter inzicht in de materie van de regel-slipkoppeling 
wordt verkregen.

Een elektromagnetische slipkoppeling —  zoals voorgesteld in 
figuur 1 —  bestaat in hoofdzaak uit twee roterende delen, het 
primaire en het secundaire deel. Het primaire deel (links) is in

Figuur 1. Normale ongeregelde elektromagnetische slipkoppeling, 2000 pk 
hij 275 omw./min., met een rotor met dubbelkooi. 

fabrieksfoto Siemens AG.)

Figuur 2. Karakteristieken voor elektromagnetische slipkoppelingen.

wezen gelijk aan het poolrad van een synchrone machine, terwijl 
het secundaire deel (rechts) zeer sterk doet denken aan het kooi- 
anker van een asynchrone machine.
Wordt de veldwikkeling van het poolrad met gelijkstroom be
krachtigd, dan ontstaat er een magnetische flux, die bij een toeren- 
talverschil tussen beide koppelingshelften stromen in de kooi- 
wikkeling van het secundaire deel doet vloeien. Deze stromen 
ontwikkelen met het magnetische veld van het draaiende poolrad 
koppels, waarvan de grootte afhangt van de bekrachtigingsstroom 
en van de relatieve snelheid van de beide roterende delen.

Tot nu toe werden elektromagnetische slipkoppelingen uitsluitend 
voor overdracht van het koppel bij kleine slip, alsmede voor het 
aanlopen en omsturen van de schroef berekend, waarbij het secun
daire gedeelte met een kooi met hoogkante staven of wigvormige 
staven of met een dubbele kooi is uitgevoerd. Dergelijke uitvoe
ringen laten slechts kortstondig een bedrijf met grotere slip toe, 
zoals bij het aanlopen en het omkeren van de draairichting van de 
aandrijving.

Aan r e g e l -  slipkoppelingen worden daarentegen belangrijk 
zwaardere eisen gesteld. De berekening van deze koppelingen 
wordt in hoofdzaak bepaald door de naar verhouding hoge slip- 
verliezen, die zonder ontoelaatbare verwarming van de koppelings- 
delen moeten worden afgevoerd.

Om het voordeel van de goede toerenregelb aar heid volledig te 
kunnen benutten, moet aan de koppeling een overeenkomstig hoog 
aanloopkoppel gegeven worden. Daardoor verkrijgt men dan tevens 
kortere tijden voor het omkeren van de draairichting van de 
schroef.

Aan deze eisen kan m et de vroegere bouwwijze van het secun
daire deel niet meer worden voldaan. Zo zouden b.v. bij de gela- 
melleerde uitvoering van het secundaire deel de koperen kooien 
niet bestand zijn tegen de verwarming tijdens slipbedrijf.

Er is daarom door Siemens A.G. een weg bewandeld, waarbij 
het, in het bereik van de grote slip, optredende verliesvermogen 
wordt opgeslagen in de jukring, waardoor de kooiwikkeling wordt 
gespaard.

Allereerst zal worden ingegaan op de constructieve uitvoering 
van de nieuwe koppeling, vervolgens zal de slipregeling behandeld 
worden en tenslotte zal het een en ander verteld worden over de 
allereerste toepassing van deze regel-slipkoppelingen.



Figuur 3. Elektromagnetische regel-slipkoppeling.
(Constructie Siemens AG.)

Constructieve uitvoering:
Na diepgaande berekeningen en daaropvolgende onderzoekingen 
aan een modelkoppeling werd als materiaal voor de jukring van 
het secundaire deel een speciale staalsoort met hoge magnetische 
en geringe elektrische geleidbaarheid gekozen. In tegenstelling tot 
de vroegere gelamelleerde jukring werd die van de regel-slip- 
koppelingen massief uitgevoerd. De eigenschappen van het speciale 
staal geven de koppeling de gewenste aanloopkarakteristiek, en wel 
zoals rechts in figuur 2 is aangegeven. Van doorslaggevende bete
kenis is hierbij de uitvoering van de groef voor de kooiwikkeling. 
Bij een open groef —  zoals bij de wikkeling met de hoogkante 
staaf in het linker deel van de figuur —  wordt het ontstaan van 
wervelstromen in het massieve staal, die met het veld van het pool- 
rad het koppel vormen, sterk tegengegaan. Het gevolg hiervan is 
een merkbare teruggang van het koppel bij grote slip. Om dit te 
vermijden, wordt de kooiwikkeling in gesloten groeven onderge
bracht. Het materiaal voor het afsluiten van de groef moet hierbij 
dezelfde eigenschappen van het massieve staal bezitten, opdat een 
gelijkmatige elektrische geleidbaarheid over de gehele ring ge
garandeerd blijft.

Daaruit volgt nu een denkbaar eenvoudige montage van de 
koperen kooi in de jukring. De rechterhelft van figuur 2 toont een 
doorsnede van de jukring met de gesloten groeven. Deze groeven 
bestaan slechts uit boringen in het massieve staal, waarin de blanke 
koperstaven zijn ondergebracht. De spie tussen de koperen staaf 
en de binnenwand van de jukring vormt de afsluiting van de groef. 
Alle koperen staven worden met een kortsluiting met elkaar ver
bonden, waardoor een kooi ontstaat.

In de linkerhelft van de figuur zijn de koppelkarakteristieken 
van de vroegere uitvoeringen van het secundaire deel met hoog
kante staaf, wigvormige staaf en dubbelkooi weergegeven. De ver
gelijking met de karakteristiek van de massieve rotor met een kooi 
met ronde staven toont de koppelwinst bij het aanlopen en in het 
slipbereik door de nieuwe uitvoering aan. Het voordeel is zo 
sprekend, dat in de toekomst misschien ook de jukring van de 
niet geregelde koppelingen van dit speciale staal vervaardigd zal 
worden.

De bij regelbedrijf van de slipkoppeling optredende slipver- 
mogens zijn van de grootte van het over te dragen koppel en de 
slip afhankelijk en concentreren zich voor het grootste gedeelte in 
de massieve stalen ring. Aan de koeling van de stalen ring moet 
daarom speciale aandacht worden besteed.

Om een goede afvoer van de slipverliezen, hetgeen de voor
waarde voor het regelbedrijf is, mogelijk te maken, werd het se

cundaire deel als buitenliggende rotor uitgevoerd. Daardoor kan 
de in de massieve ring ontstane verlieswarmte makkelijker aan het 
koelmiddcl worden afgegeven. Als koelmiddel is lucht genomen, 
die door een ventilator in verschillende evenwijdige stromen met 
hoge snelheid door de koppeling gedrukt wordt.

O ndanks deze m aatregelen  m oe t nog  m e t belangrijke u itzettingen 
door w arm te  in  de m assieve sta len  ring  en  de koperen  w ikkeling 
rekening w orden  gehouden.

De verwarming van het massieve staal tijdens het slipbedrijf 
veroorzaakt een uitzetting van de jukring. De bevestiging tussen 
de jukring en de dieselzijdige naaf moet daarom glijdend gepro
jecteerd worden. Voor dit doel zijn in de voorzijde van de jukring 
bussen met kraagvormig vergrote kop vast ingebracht en vastge
schroefd.

In figuur 3 is deze bevestigingswijze in doorsnede A-B (links
boven) te herkennen. De bus met de schroef is in de doorsnede van 
rechts naar links in de jukring gemonteerd.

Om bij het glijden een zuivere centrische uitzetting van de 
jukring te bereiken, zijn in de voegen tussen ring en naaf radiale 
cilindervormige stiften ingepast, die ook deelnemen aan de over
dracht van het koppel. Deze stiften hebben bijzonder gevormde 
koppen, met behulp waarvan ze vastgehouden worden, zonder de 
glijbeweging te hinderen. De stiften zijn in de rechterhelft van 
figuur 3 gestreept aangegeven en bevinden zich steeds tussen twee 
reeds enige alinea’s terug genoemde bussen (welke eveneens ge
streept zijn getekend). Alle glijvlakken worden voor het samen
bouwen zorgvuldig met speciale smeermiddelen behandeld.

Om spanningen tengevolge van warmte in de kortsluitringen en 
buigkrachten in de koperen staven door radiaal wegbuigen door 
het uitzetten van de kortsluitring te vermijden, zijn de kort
sluitringen in segmenten verdeeld, die via flexibele verbindingen 
met elkaar verbonden zijn (zie figuur 3, rechtsboven). De holle 
einden van de koperen staven worden in de boringen van de seg
menten geschoven en met behulp van conische stiften verwijd, 
waardoor een drukverbinding ontstaat. De koperen staven zijn 
bovendien van langsgleuven voorzien, opdat zij de uitzetting van 
de kortsluitringsegmenten in tangentiële richting kunnen volgen.

Figuur 4. Karakteristieken van elektromagnetische regel-slipkoppelingen 
bij verschillende waarden van de bekrachtigingsstroom. 
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Slipregeling:

Thans zal de elektrische regeling, die eigenlijk een toerenregeling 
van de koppeling eerst mogelijk maakt, worden behandeld. De 
regeling van het toerental van de koppeling beperkt zich met het 
oog op de af te voeren verliezen, uitsluitend tot het bereik beneden 
het laagste bedrijfstoerental van de dieselmotor. De verandering 
van h e t schroeftoerental boven dit bereik geschiedt op de gebrui
kelijke wijze door middel van een verandering van de brandstof- 
vulling van de dieselmotor. De koppeling wordt hierbij vol be
krachtigd en werkt dan met nominale slip.

A an de hand van de karakteristiek van de aandrijving in figuur 
4 zullen enige principiële overwegingen voor een slipregeling 
worden besproken.

De karakteristieken in deze figuur geven het verloop weer van 
het door de koppeling over te brengen koppel (M0) als functie van 
het schroeftoerental (np) bij verschillende bekrachtigingsstromen 
(ie) en constant dieselmotortoerental (nn) weer. Verder is ook het 
verloop van het koppel van de schroef (M p) als functie van het 
schroeftoerental (n v)  opgetekend.

D uidelijk is te zien, dat het deel van de karakteristieken rechts 
van het kippunt voor een slipregeling niet in aanmerking komt, 
daar de grafiek in dit deel zeer steil verloopt. Bij overdracht van 
het nom inale koppel treedt hier een slip van ca. 0,8%  op. Bij 35%  
van h e t dieselmotortoerental is de slip, die zich instelt in het snij
punt van de kromme van het koppel van de schroef M v m et de 
krom m e van het koppel van de koppeling M D, uiterst klein. H et 
toerental van de koppelingshelft aan de schroefzijde (primaire deel) 
is dus in dit bereik practisch onafhankelijk van de belasting.

In  het linker gedeelte van de karakteristieken is het moment 
M n tussen de punten O e n d  bij benadering constant. H ier heeft 
m en te  doen met een toerentalverloop zoals dat voorkomt bij een 
dieselmotor, die gestuurd wordt door middel van de brandstof- 
vulling. In dit bereik is het naar verhouding eenvoudig, via een 
toerenregelaar de bekrachtigingsstroom zo te beïnvloeden, dat het 
toerental van het primaire deel van de koppeling onafhankelijk 
van de  belasting altijd dezelfde waarde behoudt.

A nders zijn de verhoudingen in het deel van het slipbereik, 
dat zich ongeveer tussen het punt A  en het kippunt vair de karak
teristiek bevindt. In dit gedeelte zijn geen stabiele bedrijfspunten 
m eer aanwezig. Als voorbeeld moge het schroeftoerental in punt 
B  dienen, dat in eerste instantie stabiel schijnt. W ordt echter deze 
w aarde m et slechts een klein bedrag -f-A B  of — A B  gevarieerd, 
dan zullen de toerentallen zich volgens de punten C of A  instellen. 
Bij de positieve afwijking - j -A B  ontstaat een koppeloverschot, dat 
het toerental boven het gewenste toerental doet stijgen. De nega
tieve afwijking — A B  resulteert in  een koppeltekort, dat op grond 
van h e t verloop van de karakteristiek een aanzienlijke daling van 
het toerental to t gevolg heeft.

H et niet lineair zijn van de karakteristieken in het gebied tussen A  
en h e t kippunt verlangt hier een toerenregelaar met overeenko
m ende aangepaste, snel veranderlijke versterking. E en regelaar 
met vast ingestelde versterking is voor dit slipbedrijf niet geschikt, 
daar dan toerentalschommelingen en daarmede instabiel bedrijf 
van de  koppeling onvermijdbaar zouden zijn.

Regelaars voor niet lineaire regelcircuits zijn echter, zoals bekend, 
niet m et eenvoudige middelen realiseerbaar. Daarom heeft Siemens 
A.G., een oplossing uitgewerkt, waarbij de bekrachtiging behalve 
door het toerental ook nog door de slip zodanig gestuurd wordt, 
dat in  het totale toerenregelbereik constante momenten en daar
m ede steeds stabiele werkpunten gewaarborgd zijn. De grootte van 
het koppel wordt via de bekrachtigingsstroom door de toerenrege
ling bepaald.

Principe
Erregerstrom-ïstwert =
Steuersatz =
Erregerstromregler =
Kennlinien-
nachbildung =
Drehzahlregler =
Erreger-Thyristor- 
stromrichter =
Sollwertgeber =

Figuur 5.
van de regeling van de slipkoppeling.
■- momentele waarde van de bekrachtigingsstroom. 
: stuurunit
= bekrachtigingsstroomregelaar.

= karakteristiek-mabootsing,
: toerentalregelaar.

= Thyristorgelijkrichter voor bekrachtiging.
: gever voor instelling van de gewenste waarde.

(, ,Soll wer t”-ge ver)

Om een constant koppel te bereiken, moet de koppeling dus met 
een bekrachtigingsstroom gevoed worden, waarvan het slipaf- 
hankelijke verloop ongeveer overeenkomt met de bijbehorende 
reciproïce koppelkromme.

Het principe van een slipregeling, overeenkomend m et deze op
lossing, is in figuur 5 weergegeven. Deze regeling bestaat in hoofd
zaak uit een toerenregelcircuit met tussentijdse beïnvloeding van 
de bekrachtigingsstroom.

Tussen de toeren- en bekrachtigingsstroomregelaar bevindt zich de 
belangrijkste bouwsteen „karakteristiek-nabootsing” . De naam 
duidt reeds op de functie van deze inrichting. In deze bouwsteen 
worden de koppelkrommen door een functie-omvormer in recipro- 
ke verhouding nagebootst. D e waarden van deze gevormde recipro- 
ke koppelfunctie zijn afhankelijk van het toerenverschil van de 
beide roterende koppelingshelften. H et verschil wordt in de bouw
steen „karakteristiek-nabootsing” door aftrekken van het toerental 
van het rondsel van de tandwieloverbrenging van het toerental van 
de dieselmotor gevormd. De toerentallen worden als spanningen 
van telkens een tacho-dynamo aan de motor- en tandwielover- 
brengingsas geleverd. H et op deze wijze verkregen toerentalverschil 
is een m aat voor de slip van de koppeling.

Het verloop van de regeling is als volgt:
Met een gever (,,Sollwert”-gever) in figuur 5 wordt het gewenste 
schroeftoerental ingesteld. De van deze gever komende spanning 
(,,Soll”-spanning) wordt met de momentele waarde van de 
spanning (,,Ist”-spanning) van de tacho-dynamo van de over
brenging vergeleken en aan de toerenregelaar toegevoerd. De uit
gangswaarde van de toerenregelaar dient als gewenste koppel- 
waarde (koppel-,,Sollwert” ). Deze wordt in de bouwsteen „karak
teristiek-nabootsing” zo omgevormd, dat aan de ingang van de 
erna geschakelde bekrachtigingsstroomregelaar een spanning ver
schijnt, die via een bepaalde instelling van de bekrachtigingsstroom 
constante koppels in de koppeling opwekt. In  de bouwsteen „ka
rakteristiek-nabootsing” wordt de uitgangswaarde van  de toeren
regelaar met de reciproke waarde van de slipafhankelijke koppel
functie vermenigvuldigd. Dit produkt ondergaat nog een correctie, 
die rekening houdt met de verzadiging van het magnetische circuit.

Erregerstrom-

Sollwertgeber

]  Thyristorstromrichter 

Regel -Schlupfkupplung

Dieselmotor

Tacho = 
maschine



Figuur 6 geeft uitsluitsel over de verhoudingen bij regelbedrijf van 
deze koppelingen. Op de linkerzijde van de figuur is door draai- 
richtingspijlen de krachtenoverbrenging van dieselmotor I via de 
bijbehorende koppeling naar de tandwieloverbrenging resp. naar 
de schroef weergegeven. De dieselmotor II is afgekoppeld en 
draait in tegengestelde zin. De bij hem behorende slipkoppeling II 
wordt eerst bij een commando „draairichtingsomkeer” bekrach
tigd. Tegelijkertijd wordt dan de koppeling I afgeschakeld.

Op de rechterhelft van de figuur is het van het toerental afhanke
lijke verloop van de slipverliezen (ÖSPtf.) in het secundaire deel van 
de koppeling opgetekend. Van het bij het laagste bedrijfstoerental 
van de dieselmotor 180 omw./min. afgegeven vermogen van 220 
kW worden maximaal 80 kW in verliesvermogen omgezet. Dit ver- 
liesvermogen treedt op bij een toerental van het rondsel van de 
tandwieloverbrenging van ca. 115 omw./min. en is te verklaren 
door de bij benadering kwadratische afhankelijkheid van het 
schroefkoppel van het toerental. Daaruit volgt dan dat de hoogste 
verliezen ontstaan, als de rondselas met % van het toerental van 
de dieselmotor draait.

Figuur 6. Regelbedrijf van de slipkoppeling.
Leistungverteilung bei Regelbetrieb (Kupplung II ist nicht erregt) =  
Verdeling van de vermogens bij regelbedrijf (koppeling II is niet bekrach
tigd).
Verlauf der Schlupfverluste im Sekundärteil in Abhängigkeit von der Ab
triebsdrehzahl =
Verloop van de slipverliezen in het secundaire deel in afhankelijkheid van 
het schroeftoerental.

Het op een gegeven ogenblik nodige bekrachtigingsvermogen 
wordt door een thyristorgelijkrichter geleverd, waarvan de uitgang 
verbonden is met de sleepringen van de regel-slipkoppeling. De 
thyristoren ontvangen hun ontstekingsimpulsen van een stuurunit.
Het ontstekingstijdstip van de thyristoren is door de van de uitgang 
van de bekrachtigingsstroomregelaar aan de ingang van de stuur
unit gevoerde analoge gelijkspanning vastgelegd. De terugmelding 
van de momentele waarde (,,Ist”-waarde) van de bekrachtigings- 
stroom geschiedt via stroomtransformatoren, die in de toevoer- 
leidingen van de thyristor-gelijkrichter liggen.

Toepassing aan boord van schepen:
Regel-slipkoppelingen van de beschreven soort werden voor het 
eerst op zes nieuwbouw-koelschepen voor de reder „Ham burg- 
Süd” toegepast. Elk schip kreeg twee koppelingen, die tussen de 
dieselmotoren en de tandwieloverbrenging opgesteld zijn. M et een 
vermogen van 7500 pk bij 500 omw./min. zijn zij tevens qua ver
mogen de grootste slipkoppelingen, die ooit voor een scheeps
aandrijving werden gebouwd.

Figuur 8. Gelijkrichterkast voor een regel-slipkoppeling. 
(fabrieksfoto Siemens AG.).

Figuur 7. Elektromagnetische regel-slipkoppeling, primaire en sec und ai re 
deel. (fabrieksfoto Siemens AG.).

Het bedrijfsregelbereik van de koppeling ligt tussen de 180 omw./ 
min. en 115 om w./m in. Daarnaast maakt de slipregeling een 
daling van het schroeftoerental tot aan stilstand mogelijk.

In figuur 7 is de 7500 pk-regel-slipkoppeling in gedemonteerde 
toestand te zien. De buitendiameter van deze koppeling bedraagt 
2,3 m. De vergelijking met de in figuur 1 getoonde n i e t  regelbare 
koppeling van de vroegere bouwwijze onderstreept het relatief 
kleine bouwvolume van de qua vermogen belangrijk sterkere 
nieuwe regelkoppeling en bevestigt daarmede de vooruitgang ook 
op dit gebied van de elektrotechnische machinebouw.

Aan het secundaire deel van de regel-slipkoppeling is de kortsluit- 
ring met de 12 segmenten te herkennen. Het in het midden van 
het secundaire deel ingebouwde pendel-rollenlager wordt met zijn 
buitenring over een bus in de naaf van het poolrad gebracht. Daar
mede is de stand van de beide roterende delen ten opzichte van



Figuur 9. „Volar Ecuador”, Siemens AG  — regel-slipkoppeling.

elkaar gefixeerd. Door deze maatregel worden magnetische radiaal- 
krachten vermeden, die optreden bij verplaatsing vanuit het 
midden van de beide koppelingshelften en tot extra belastingen 
van de overbrengings- en dieselmotor-as kunnen leiden.

De grootte van de verplaatsing van de koppelingshelften uit het 
midden hangt voornamelijk af van de mechanische stijfheid van 
de totale asopbouw, inclusief de onderbouw. Bij de tot nu toe ge
bruikelijke opstelling: motor-koppeling-tandwielkast, treedt nog 
een extra niveauverschil in het fundament op, dat door verschil in 
warmte-uitzetting van de dieselmotor- en overbrengingsonderbouw 
bepaald wordt.

Een oplossing, die door een nieuwe plaatsing van de koppeling aan 
de overbrenging, deze invloeden grotendeels vermijdt, werd door 
de firma F. Tacke K .G . in Rheine (Westfalen) uitgewerkt. Een 
aansluitend artikel zal o.a. hieraan gewijd zijn.

In figuur 8 is een gelijkrichterkast voor de slipregeling te  zien. 
Elke koppeling bezit haar eigen slipregeling. Beide regelinrichtin- 
gen zijn op speciale wens van de reder in gescheiden kasten onder
gebracht, ofschoon voor alle onderdelen in één kast voldoende 
ruimte was. In de top van de kast zijn 6 thyristoren in draaistroom- 
brug-schakeling gemonteerd. Deze thyristoren worden apart ge
koeld. De koellucht w ordt in dit geval betrokken uit het machine- 
kamer-ventilatiesysteem. Gewoonlijk bezit de regelkast een eigen 
ventilator. In de kast is een controle van de ventilatie van de gelijk- 
richters aanwezig. In  de vierde rij van bovenaf bevinden zich 
schuifladen, welke de regelaars voor de slipregeling bevatten.

Figuur 9 toont een bedrijfsvaardige regel-slipkoppeling aan boord 
van het schip „Polar-Ecuador” . De aparte koeling brengt een 
volledige kapseling van de complete koppeling met zich mede. Op 
de achtergrond is de dieselmotor, op de voorgrond de tandwiel
overbrenging te herkennen.

In de praktijk hebben de regel-slipkoppelingen bewezen, dat zij te 
allen tijde tegen de hoge thermische belastingen bij slipbedrijf be
stand zijn. De juistheid van de bemeting en constructieve uitvoering 
werd daarmede bevestigd.

De slip-regeling met de nieuwe koppel-functie-omvormer heeft 
ten volle aan alle haar gestelde eisen voldaan. In tegenstelling m et 
het oorspronkelijk geprojecteerde regelbereik tussen 180 en 115 
omw./min., wordt in de praktijk met deze slipregeling ook m et 
kleinere toerentallen gevaren. Van alle reeds genoemde nieüw- 
bouwkoelschepen van de reder „Hamburg-Süd” is bekend, dat 
bijna bij elke vaart op rivieren, in havens, op het Panam a- en 
Oostzeekanaal en zelfs bij vaart in zware zee schroeftoerentallen 
tot aan 20 omwentelingen toe ingesteld werden. D it kom t met een 
dieselmotortoerental van 77 omw./min. overeen, d.w.z. met een 
toerenbereik, waarin een dieselmotor met een nom inaal toerental 
van 500 omw./min. in geen geval meer normaal kan werken.

Resumerend kan worden vastgesteld, dat door de ontwikkeling 
door Siemens A.G. van een regel-slipkoppeling met de erbij be
horende regelinrichting een nieuwe mogelijkheid voor de be
sturing van het toerental van een scheepsschroef werd geschapen, 
die ook snelle, m et diesels voortgestuwde schepen m et vaste 
schroef in staat stelt m et kleine en zeer kleine snelheden te  kunnen 
varen.
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Nederlands Scheepsstudiecentrum TNO, 
Delft
R apport N o. 119 M  v an  het Nederlands 
Scheepsstudiecentrum  T N O , door J. Buiten, 
M. J. A. M . de R egt en  W . P. H. Hanen.

O nder de titel „U itlaatgelu id  van scheeps- 
d ieselm otoren” , Deel IV , is bovenstaand rap 
port uitgegeven door T N O .
H et rappo rt is voor belangstellenden aan te 
vragen bij h e t N ederlands Scheepsstudiecen
trum  T N O , L eeghw aterstraat 5, postbus 29, 
D elft. Tel. 01730-32930.
E en  sam envatting  van h e t rapport luidt als 
volgt:
D it rap p o rt is he t v ierde in  een serie van vijf,

waarin de resultaten zijn samengevat van een 
onderzoek betreffende het ontwerpen van 
resonatordem pers ter vermindering van h e t 
laagfrequente uitlaatgeluid van grote scheeps- 
dieselmotoren.
In het eerste rapport, No. 104 M, w ordt een 
voornamelijk wiskundige behandeling van 
het akoestisch gedrag van de m otor en de 
uitlaatgassenturbines en van het uitlaatsys
teem gegeven. H e t tweede, No. 105 M, be
handelt he t ontw erpen van resonatordem pers 
door middel van schaalmodellen en geeft bo 
vendien. een vergelijking tussen enkele be
rekende en gem eten uitlaatgeluidniveaus. H et 
derde, No. 106 M , bevat een verantwoording 
van enkele voorgestelde criteria ter beoorde

ling van het uitlaatgeluid op brugvleugels.
D e ontwikkelde ontw erpm ethode m oet v o o r
alsnog gebruik m aken van akoestische schaa l
m odellen van het volledige u itlaatsysteem , 
w aarvan in een reflectievrije ru im te  d e  z o 
genaam de tussenschakeldem ping w ord t ge
m eten. In  dit rapport worden, als aanvulling 
op No. 105 M, van een groot aan ta l varian ten  
op een samengestelde resonatordem per d e  
voor een ontwerp noodzakelijke gegevens 
samengevat, die zijn verkregen u it m ode l
onderzoek in  he t laboratorium . D eze k u n n en  
onmiddellijk gebruikt w orden voor to e p as
sing in  de praktijk ook al k a n  daarbij n ie t 
beschikt worden over de desbetreffende 
noodzakelijke m eet-apparatuur.
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Deel 1
Het referaat van de heer Dimaczek betreffende de elektromagne
tische regelslipkoppeling informeert ons over een zeer interes
sante scheepsaandrijving. Bij een dergelijk aandrijfsysteem is de 
wijze van plaatsing van de regelslipkoppeling tussen dieselmotor 
en tandwielkast van groot belang. Vandaar dat een oplossing 
beschreven wordt die van een nieuw tandwielkastontwerp uitgaat, 
dat aanmerkelijke voordelen biedt in vergelijking met bekende 
voortstuwingsinstallaties.
Bij de bekende installaties met elektromagnetische slipkoppe- 
lingen (afbeelding 1) wordt het lager van de dieselmotor door 
het grote gewicht van de koppeling (2) belast, zodat in de regel 
een steunlager (3) m et een tussenas moet worden toegepast.

De totale afmetingen van de machinekamer zijn mede afhankelijk 
van de afstand tussen de krukasflens en de flens van de uitgaande 
as van de tandwielkast.
De dikwijls noodzakelijke inbouw van een steunlager met een 
tussenas in combinatie met de elektromagnetische slipkoppelingen 
vergroot de plaatsruim te van de totale machine-installatie aan
merkelijk.
De eerder genoemde nadelen worden door de hier beschreven 
constructies (afb. 2) vermeden, waarbij de slipkoppelingen (4 + 5 ) 
worden gemonteerd aan de andere zijde van de tandwielkast, 
d.w.z. aan de van de aandrijfmotor afgewende zijde. De over
brenging van het draaimoment van de dieselmotor (1) verloopt 
via de starre flensverbinding (2) door de koppelingsas (3),

Fig. 1. Dubbele scheepstandwielkast met elektromagnetische slipkoppe- 
lingen tussen motoren en tandwielkast.

Fig. 2. Dubbele scheepstandwielkast met elektromagnetische slipkoppe
ling aan de zijde van de uitgaande as en PTO.

Bij hoog opgeladen dieselmotoren is de inbouwruimte voor de 
slipkoppelingen, die relatief grote diameters hebben, beperkt door 
de turboblowers. Daardoor is het noodzakelijk de afstand tussen 
koppeling en dieselmotor te  vergroten. Deze opstelling zou dien
overeenkomstige grotere buigmomenten op het achterste diesel- 
motorlager ten gevolge hebben, indien voornoemd steunlager 
weggelaten zou worden.

Door niet te vermijden bewegingen tussen dieselmotoren en tand
wielkastenfunderingen ten gevolge van wisselingen in tem peratuur 
en beladingstoestand van het schip, ontstaan bij de elektromag
netische slipkoppelingen aanzienlijke eenzijdige radiale krachten 
door de elektromagnetische trek bij een ongelijke luchtspleet. 
Deze belasten eveneens de steunlagers en de tandwielkastlagers. 
Deze verplaatsingen vereisen bovendien een dienovereenkomstig 
grote luchtspleet in de elektromagnetische slipkoppeling.

die niet in de tandwielkast, doch alleen in het steunlager (7) 
gelagerd is, op het primaire deel (4) van de elektromagnetische 
slipkoppeling. Deze is aan de koppelingsas aangeflensd. Het pri
maire deel draagt het draaimoment over aan het secundaire 
deel (5), dat met de holgeboorde rondselas (6) door een flens 
vast verbonden is. Als het verlengde van de koppelingsas (3) 
buiten het steunlager (7) uitsteekt, bestaat de mogelijkheid een 
taptandwielkast (8) direct aan de koppelingsas te monteren, 
zodat daardoor een primaire aandrijving (primaire Power Take 
Off) voor een generator of een pomp is verkregen. Deze generator 
werkt onafhankelijk van de schroefas.

Belangrijkste voordelen van deze nieuwe constructie:
1. Aanmerkelijke ontlasting van het dieselmotorlager van de uit

gaande as.



Fig. 3. Opstelling van elektromagnetische slipkoppeling tussen tandwiel
kast en elastisch opgestelde dieselmotoren'.

2. Aanzienlijke vermindering van de werkelijke inbouwlengte van 
tandwielkast en slipkoppeling (zie ook maat A van afbeel
ding 1 +  2).

Verdere voordelen:
Door de toegepaste lagering van het primaire en secundaire deel 
van de elektromagnetische slipkoppeling zijn de primaire en 
secundaire delen goed gecentreerd en wordt een eenzijdige elek
tromagnetische kracht in radiale richting vermeden. Daarom  kan 
de Iuchtspleet in de elektromagnetische slipkoppeling tot een 
minimum worden gereduceerd en daardoor de vereiste bekrachti- 
gingsstroom worden verminderd. Derhalve is het mogelijk om bij 
gelijkblijvend vermogen de koppelingsafmetingen te verkleinen. 
Deze opstelling ontlast het krukaslager van de uitgaande as aan
merkelijk van buigbelastingen, terwijl het steunlager minder wordt 
belast.
In dit verband dient ook gewezen te worden op de verregaande 
vereenvoudiging van de montage- en uitlijnwerkzaamheden van 
m otor en tandwielkast. Hetzelfde geldt voor de controlewerk
zaam heden in verband met de classificatievoorschriften. De sleep- 
ringen voor toevoer van de bekrachtigingsstroom kunnen direct 
aan het wikkelingsdeel van de elektromagnetische slipkoppeling 
worden bevestigd.
Doorgaans is bij regelslipkoppelingen een afzonderlijke ventilatie 
voor afvoer van de verhoogde warmte-ontwikkeling tijdens de 
vaart met verhoogde slip noodzakelijk. Deze ventilatie kan bij de 
nieuwe opstelling eenvoudiger worden gemonteerd, daar de in
bouw niet wordt belemmerd door blowers of uitlaatgasleidingen. 
De in afb. 3 geschetste oplossing is technisch nog verder ont
wikkeld. Hierbij wordt het secundaire deel (5) op de koppelingsas 
door een dubbel lager gedragen. Een tweevoudig kardanische 
boogtandverbinding (10) brengt het draaimoment van de elektro
magnetische slipkoppeling op de rondselas over (6).

Deze oplossing waarborgt:
1. In  de elektromagnetische slipkoppeling worden bewegingen 

vermeden en daardoor alle eenzijdige elektromagnetische 
krachten in radiale richting.

2. De rondselaslagers worden, van alle uitwendige krachten ont
last, zodat een ontzetting van de vertanding door uitwendige 
krachten geheel uitgesloten is.

Deze opstelling is vooral bij grote vermogens en bij elastisch 
opgestelde dieselmotoren zeer aan te bevelen. De hefboom ver
houdingen tussen dieselmotorlagers, steunlagers en koppelings- 
zwaartepunt veroorzaken dat het verreweg grootste deel van het 
koppelingsgewicht door het steunlager wordt opgenomen. De 
belasting van de dieselmotorenlagers is daardoor veel geringer 
dan bij de tot nu toe gebruikelijke opstellingen.
In de praktijk worden het steunlager (7), het dubbele lager van 
het secundaire deel van de elektromagnetische slipkoppeling 
(9), de tweevoudig kardanische boogtandverbinding alsmede de 
taptandwielkast (8) voor de primaire PTO aan de olieverzor- 
gingsinstallatie van de tandwielkast aangesloten en is derhalve 
onderhoud overbodig.
Inzake de onderhoudswerkzaamheden dient te worden opge
merkt, dat deze relatief gering zijn, omdat alle lagers als glij- 
lagers zijn uitgevoerd. Door demontage van de lagerbeugels kun
nen alle lagers gecontroleerd en eventueel verwisseld worden, 
zonder dat het nodig is het bovenste gedeelte van de tandwielkast 
en de tandwielen te demonteren.
In hoeverre de ruimtebesparingen voor het gehele ontwerp kos
tenbesparend zijn, kan slechts van geval tot geval nauwkeurig 
worden vastgesteld.
Dit punt verdient echter wel bijzondere aandacht. Z o  kon bij
voorbeeld bij een tweemotorenaandrijving met een vermogen 
van N  =  2 X  7440 pk en een toerentalverhouding van n j : 
n2 =  500/130 om w /m in op de totale tandwielkastafmeting door 
deze nieuwe constructie 1500 mm in scheepslengterichting wor
den bespaard.
Bij het hier voorgestelde ontwerp worden uitsluitend to t nu toe 
bekende en veelvuldig beproefde machine-elementen toegepast. 
Zij worden op een nieuwe wijze optimaal benut. Daarom is er geen 
sprake van nieuwe technische risico’s.

Deel II

Dit tweede deel handelt over de nauwkeurigheid bij de vervaar
diging en controlemethodes van tandwielkasten, vooral van 
scheepstandwielkasten.
Voortstuwingstandwielkasten behoren tot de machine-elementen 
van een schip, waarvan de manoeuvreerbaarheid en daarmede 
de veiligheid van bemanning, schip en lading, in hoge mate af
hangen. Om een gelijkblijvende hoge kwaliteit van deze tand
wielkasten te verzekeren, zijn de vervaardigings- en controle
methodes op een dusdanig hoog technisch peil gebracht dat deze 
geheel aan de veiligheidseisen voldoen. In dit kader kan slechts 
een algemeen overzicht van de controlemethodes gegeven worden 
en moeten details helaas buiten beschouwing blijven.
Het grote belang dat gehecht wordt aan een foutloze en veilige 
uitvoering, kom t bijzonder tot uiting in de hoge eisen, die de 
classificatiebureaus aan de keur van scheepstandwielkasten stel
len. Hieronder vallen niet alleen de constructie en de berekening 
van de tandwielkasten, doch ook alle materialen. In  dit verband
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Fig. 4. Plaats van proefstukken aan smeedinateriaal voor scheepsiand- 
kasten (volgens LRS).



zij gewezen op de in afb. 4 geschetste proefstukken voor het 
tandwielmateriaal. Daaruit blijkt dat het niet voldoende is een 
enkele proef te nemen, doch dat steeds verscheidene vereist zijn, 
om de kans op fouten tot een minimum te beperken. In navol
ging van deze praktijk heeft de industrie bovendien verschillende 
controlemethodes ontwikkeld, die elkaar aanvullen en daardoor 
vanwege de elkaar overlappende meetresultaten de mogelijkheid, 
dat fouten onontdekt blijven, nagenoeg geheel uitsluiten.
Hoewel gewoonlijk bij tandwielkasten aan de vertanding de meeste 
aandacht wordt besteed, is de bewerking van het tandwielkast- 
huis en bovenal de nauwkeurige uitlijning van elke afzonderlijke 
boring en de parallelliteit van meerdere boringen ten opzichte 
van elkaar van buitengewoon belang voor de bedrijfszekerheid 
en het rustige draaien van de tandwielkast. Het betreft hier de 
belangrijkste voorwaarden voor een onberispelijk draagbeeld 
van de vertanding, dat elke vakman bij eerste aanblik belangrijke 
indicatie inzake de kwaliteit van een tandwielkast geeft.
Daarom is het noodzakelijk voor de bewerking van tandwielkast- 
huizen boorinstallaties te gebruiken waarvan de bereikbare instel- 
nauwkeurigheid in het micrometerbereik ligt, omdat anders de 
vooruitgang, die inmiddels met de nauwkeurigheid van de ver
tanding geboekt werd, niet tot zijn recht kan komen.

Toch blijft de vertanding het voornaamste van een tandwielkast, 
waarmede in eerste instantie het vermogen moet worden over
gedragen. Ontoelaatbare fouten beïnvloeden in dit verband de 
levensduur en het geruisarme draaien aanmerkelijk en kunnen 
aanzienlijke aanvullende dynamische krachten veroorzaken. Dik
wijls zijn dit de oorzaken van schaden, die niet verklaard kunnen 
worden als men uitgaat van de berekende belastingen.
Oppervlakkig bezien lijkt een tandwiel een eenvoudig machine- 
element. De schijn bedriegt echter. De gecompliceerdheid van de  
geometrische vorm en de veelvuldige mogelijkheden voor het 
ontstaan van fouten, worden aangetoond door het grote aantal 
en de verscheidenheid van proefmethodes en meetapparatuur.
De afzonderlijke beproevingen van het materiaal, zoals bijvoor
beeld structuur-onderzoekingen, ultrasonore- en Brinellhardheids- 
proeven van het smeedwerk, trekproeven en dichtheidscontroles, 
betreffen niet specifiek de vervaardiging van tandwielkasten en 
worden derhalve in dit verband niet nader verklaard.
De wijze va.n vervaardiging van tandwielkasten wordt in sterke 
mate door de verlangde hardheid van de tandflankenoppervlak- 
ten bepaald. Het streven naar steeds hogere vermogens bij 
verkleinde afmetingen heeft er toe geleid, meer en meer inzet- 
geharde of nitreergeharde vertandingen toe te passen. Afb. 6, 
toont een moderne schachtoveninstallatie voor inzet- en nitreer- 
harden van vertandingen tot een diameter van 1600 mm. H et 
valt buiten het kader van deze uiteenzetting om op de hardings- 
problemen van vertandingen afzonderlijk in te gaan. Wel dient 
vermeld te worden dat de hier getoonde installatie voorzien is 
van automatische besturings-, controle- en registratie-instrumen- 
ten. Daardoor is het mogelijk gelijkblijvende hardingskwaliteiten 
te vervaardigen.

Fig. 6. Schachtoveninstallatie voor inzet- en nitreerharden.Fig. 5. Bewerking van een scheepstandwielkasthuis op een horizontale
boorinstallatie.

Afbeelding 5 toont een dergelijke moderne boorinstallatie bij de 
bewerking van een scheepstandwielkasthuis. Uitgangspunten voor 
de kwaliteitsbewerking zijn:
a. Hoge rondloopnauwkeurigheid van de boorinstallatiespindel 

en haar onberispelijke geleiding.

b. Foutarm e geleidingen van kolom, staanders, tafel en stel- 
kolom.

c. Precisie-glasmaatstokken voor een reproduceerbaar nauwkeu
rig instellen van de afzonderlijke coördinaten.

d. Nauwkeurig uitgelijnd vlak opspanveld.

D e gehele b oo rin sta lla tie , inclusief de o p sp an p la ten  ru s t op fixeer- 
a p p a ra tu u r , w aa rm ed e  een  snelle en nauw keurige  u itlijn ing  kan  
w orden, bere ik t. In  vele e lem en ten  v an  deze in s ta lla tie  z ijn  voo r 
een  v o o rtd u re n d e  co n tro le  p rec isiew ate rpassen  ingebouw d. (De 
b o o rb an k sp in d e l b es trijk t een  coö rd in a ten v e ld  van 4 X  7 nr).

Omdat warmtebehandelingen, die een structuurverandering b e 
werkstelligen, bijna in alle gevallen een vertrekken van de v er
tanding veroorzaakt is een behoorlijke nabewerking na de harding 
vereist. Slijpen is de meest doelmatige nabewerking. Afb. 7 toon t 
een tandwiel op een slijpmachine die volgens het afwikkelsys- 
teem werkt. Het principe van deze slijpmachine is, dat de slijp- 
schijf als een tand van een tandheugel aangemerkt kan worden, 
die tangentiaal door een tandholte gevoerd wordt en daarbij de 
evolvente vormt. Gelijktijdig wordt de slijpschijf heen en w eer 
bewogen, zodat de flanken over hun totale breedte bew erkt 
worden. Daarbij kunnen tevens correcties van de tandvorm w or
den uitgevoerd.
Een groot gevaar bij het harden en slijpen van tandwielen ligt 
daarin, dat scheuren optreden, die in elk geval ontoelaatbaar zijn, 
of zij nu in radiale of in axiale richting optreden. Er zijn v e r
scheidene methodes, zoals b.v. Met-L-Check, fluxen, magneet- 
poedermethode, om scheuren, die met het blote oog niet w aar
genomen kunnen worden, zichtbaar te maken. Afb. 8 geeft de



Fig. 7. Slijpen van een vertanding volgens het afwikkelsysteem.

toepassing van de zogenaamde ferrotestmethode weer. Bij deze 
methode w ordt een elektrische stroom door de tand gevoerd, 
waarbij de magneetlijnen bij de scheur onderbroken worden en 
derhalve uit het werkstuk uittreden. Als men de tand met een 
ijzerpoeder bestrooit, dan concentreert zich dit poeder op de 
plaatsen w aar de magneetlijnen uit het materiaal uittreden, zodat 
de scheur daardoor zichtbaar wordt. M et een ander apparaat, dat 
hier niet getoond wordt, kan de scheurdiepte gemeten worden. 
Betreffende de geometrische vertandingsfouten kan opgemerkt 
worden dat deze in D IN  3960 samengevat en gedefinieerd zijn. 
In  D IN  3962 zijn de toelaatbare fouten volgens de ISA-Toleran
ties samengevat. V oor scheepstandwielkasten dient in elk geval 
gestreefd te worden naar het bereiken van kwaliteit 5.
In  de volgende meetdiagrammen zijn beproevingsresultaten ver
meld, die bij controle van het tandwielstel van een scheepstand- 
wielkast m et de volgende gegevens vastgesteld worden:

Fig. 8. Controle op scheuren volgens de ferrotestmethode (met magneet-
poeder).

Fig. 9. Controle van evolvente en tandrichting m et het tandflankcontrole- 
apparaat van de firma Klingelnberg.

Vermogen N : 4.600 PK
Toerentallen %  : n 2: 309 /136  omw./min.
Normale moduul : 14
Tandschuinte : fj0 =  15°

Allereerst wordt op de controle van de afzonderlijke tand inge
gaan.

Afb. 9 toont de meting van een scheepstandwielkastwiel op flank- 
vormfouten. Onder flankvormfouten verstaat men de vormaf
wijking van een flankvlak van de ideale geometrische evolvente. 
Daarbij worden de opzettelijke afwijkingen in rekening gebracht. 
De machine is zo geconstrueerd, dat een ideale evolvente als 
rechte lijn geschreven wordt. Fouten van de ingrijphoek uiten 
zich als een ten opzichte van de horizontale lijn hellende rechte, 
terwijl onnauwkeurigheden ten opzichte van de rechten afwijken. 
De beide bovenstaande diagrammen (afb. 9) tonen het m eet
resultaat van de evolvente controle. De flankfouten liggen in het 
bereik van kwaliteit 3.
Met dezelfde m achine kan ook de flankrichting van tandwielen 
gecontroleerd worden. Zoals bekend is, is de tandrichting naast 
de nauwkeurigheid van de boringen bepalend voor het breedte- 
draagbeeld van de vertanding en daarmede voor de lastverdeling 
en zodoende voor de bedrijfszekerheid en het geruisarme draaien 
van een tandwielkast.
Ook in dit geval is de rechte lijn de ideale tandrichting. De 
tandrichtingsfouten liggen eveneens in het bereik van kwaliteit 
3 -j- 4 (onderste diagram van afb. 9).
Criteria voor de kwaliteit van een vertandingsoppervlak zijn de 
oneffenheid en de ruwheid. De oneffenheid van tandflanken 
wordt in de Duitse norm  niet gegeven, doch is in de Britse stan
daard gedefinieerd. In  afb. 10 wordt een oneffenheidscontrole- 
apparaat getoond. V an de drie kogels zijn twee vast en de m id
delste is draaibaar gelagerd. De uitwijking wordt elektronisch 
gemeten en m et een schrijver aangegeven. De meetafstand, ge
vormd door de beide vaste kogels, is instelbaar en is met be
paalde bij de vertandingsmachine behorende constanten, te be
rekenen.
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Fig. 10. Onffenheidscontrole.

Afb. 11 toont een ruwheidsmeetapparaat in bedrijf. De uitwij
kingen van de taster, die van een kristalpunt voorzien is, worden 
ook hier elektronisch op de schrijver overgedragen en vergroot. 
H et resultaat van een dergelijke meting wordt in het daaronder 
vermelde diagram aangegeven. De ruwheid van de vertanding 
heeft een grote invloed op het geluidsbeeld en de levensduur 
van tandwielkasten.
De tweede groep metingen heeft betrekking op de fouten van het 
tandwiel, d.w.z. fouten van de plaats van de afzonderlijke tanden 
van een wiel ten opzichte van elkaar, zoals steek- en rondloop- 
fouten. Afb. 12 toont allereerst de steekfoutmeting. M et behulp 
van het afgebeelde steekcirkelcontrole-apparaat is het mogelijk 
naast de steekcirkelcontrole de verandering van de hoeksnel- 
heden van het proefstuk zelfs volautomatisch te  meten. H et 
voordeel van deze controle is daarin gelegen, dat vooral ook bij 
grote tandwielen de steekcontroles kunnen plaatsvinden zonder 
het werkstuk van de machine af te spannen. De elektronische 
opname maakt een gelijktijdig optekenen van de afzonderlijke 
en de totale steekfouten mogelijk. Als afzonderlijke steekfouten 
bedoelt men de afwijking van de steekcirkel van de nominale 
waarde. Gelijktijdig worden de afzonderlijke steekfouten alge
braïsch opgeteld, zodat daaruit de totale steekfouten van de 
steekcirkel blijken. Deze zijn het verschil van de werkelijke maat 
van de som van een willekeurig aantal opeenvolgende steekcir- 
kels van het tandwiel en de nominale waarde. Juist deze steek
fouten beïnvloeden het loopgedrag zeer sterk.
M et hetzelfde basisapparaat, echter met andere hulpstukken, is de 
meting van de rondloop der vertanding volautomatisch mogelijk. 
Afb. 13 toont zowel het hulpstuk als een meetresultaat. De 
rondloop wordt gemeten als verschil van de afstanden van gelijke 
tandholtes, respectievelijk gelijke tanddiktes van de as van het 
wiel. H et verloop van de rondloopfouten in het aangegeven 
diagram is de verbindingslijn van de meettoppen. De kogeltaster 
wordt voornamelijk bij geslepen flanken, de vorktaster bij ge- 
fraisde flanken gebruikt.
E r dient met nadruk op te worden gewezen dat de in het voren
staande genoemde elektronische meetapparaten reproduceerbare 
meetresultaten geven, waarvan de onderlinge afwijkingen minder 
dan een micrometer bedragen. Voorwaarde hiervoor is echter 
dat optimale meeteisen worden aangehouden.

£ 10 ym

R a u h ig  k e it  R t

Fig. 11. Ruwhcidsmeting van een tandflank.

Volledigheidshalve dient voorts nog een controle-apparaat ver
meld te worden. Dit als ongelijkvormigheidsgraadmeetapparaat 
aangeduide meettoestel dient ter controle van de gezamenlijke 
fouten van alle tot nu toe aangewezen afzonderlijke fouten, in
clusief die fouten, die door de lagering en de asbeweging op de 
vertanding werken (14).
Met dit meetapparaat is een enkelvoudige flankafwikkelings- 
controle van een tandwielstel in het tandwielkasthuis mogelijk.

Fig. 12. Steekfoutmeting met een automatisch steekfoutmeetapparaat bij 
een afwikkel-fraismachine.
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Fig. 13. Rondloopfoutmeting.

Een dergelijk m eetapparaat bestaat in principe uit een draaiende 
massa, die draaischarnierend aan de roterende as bevestigd is. 
Door haar relatief groot traagheidsmoment heeft deze massa de 
neiging zich gelijkvormig te bewegen. De ongelijkvormigheid van 
de draaiende as wordt als hoekverandering van de ongelijkvormig 
draaiende as en de relatief gelijkvormig draaiende massa inductief 
gemeten. G ebruikt men twee dergelijke meetapparaten op tand
wiel en rondselas, dan is het mogelijk door aftrekking van de 
impulsen de fouten vast te stellen, die door de vertanding in de 
draaibeweging van het aangedreven wiel werden ingeleid. Bo
vendien is d it ongelijkvormigheidsmeetapparaat op een gewoon
weg ideale wijze geschikt voor de controle van de vervaardigings- 
methode leppen.
Zoals bekend, is het thans mogelijk op zeer nauwkeurige frais- 
machines in geklimatiseerde ruimten vertandingen te vervaar
digen, die w at betreft de afzonderlijke en totale steekfouten abso
luut m et de kwaliteit van geslepen vertandingen vergeleken 
kunnen worden. Dergelijke vertandingen, die vanwege hun dia
m eter niet geslepen kunnen worden, worden voornamelijk in 
dubbele en meervoudige scheepstandwielkasten toegepast waarvan 
de afstand in de regel niet door het over te brengen vermogen, 
doch door de vereiste ruimte van de dieselmotoren bepaald wordt. 
V andaar dat meestal deze vertandingen ook vandaag nog onge
hard worden uitgevoerd.
Na het fraisen wordt deze vertanding voor verdere kwaliteits
verbetering geschaafd of gelept. Het leppen geschiedt dusdanig, 
dat onder optimale omstandigheden het tandwielstel met een 
draagolie, w aarin zich het vrije slijppoeder bevindt, inloopt. Dit 
kan hetzij op een speciaal daarvoor geconstrueerde lepstand of 
onder afdekking van de lagerplaatsen in het tandwielkasthuis 
plaatsvinden.
Laatstgenoem de methode heeft bovendien het voordeel dat zelfs 
de geringste tandrichtings- of asuitlijnfouten opgeheven worden.

Betreffende de optimale lepvoorwaarden dient nog vermeld te 
worden dat deze beïnvloed worden door:
a. Lepmiddelkorrelgrootte.
b. De relatieve glijsnelheid op de tandflanken.
c. De vlaktedruk van de tandflanken tijdens het leppen.
d. H et aantal ingrijpingen van de tandflanken.

noch dem Lappan
Fig. 14. Draaiingsfoutmeting met seismische ongelijkvonnigheidsgraad- 

meetapparaten ter controle van het lepresultaat.

Het hier getoonde ongelijkvormigheidsmeetapparaat heeft op een 
uitmuntende wijze ertoe bijgedragen, de invloed van de eerder 
genoemde grootheden te onderzoeken.
Tijdens het leppen worden de beide meetapparaten aan rondsel 
en tandwielas bevestigd. Zodoende is het mogelijk zonder onder
breking van het leppen de resultaten daarvan in bepaalde inter
vallen te controleren. Onderaan afb. 14 is te zien hoe relatief 
grote fouten door leppen verminderd kunnen worden. H et loop- 
gedrag van het gemeten tandwielstel kwam overeen met de in 
het diagram zichtbare kwaliteitsverbetering. (Opmerking: D it 
diagram geeft niet het resultaat weer van de hier afgebeelde 
dubbele scheepstandwielkast.)
Ter afsluiting dient nog in het kort te worden ingegaan op het 
proefdraaien van de gereed gemonteerde tandwielkast op de test- 
plaats. In verband met het relatief hoge vermogen, dat tegen
woordig door tandwielkasten wordt overgebracht, is het econo
misch niet zinvol, het proefdraaien onder volle belasting te 
doen plaatsvinden. Afb. 15 toont een dubbele scheepstandwiel
kast, gereedgemaakt voor het proefdraaien onder gedeeltelijke

ï  Kiim vor dem Lappen

Fig. 15. Beproeving van een dubbele scheepstandwielkast.



belasting. H et afsluitende proefdraaien is in de eerste plaats voor 
de controle van de goede werking, dat wil zeggen, de tandwiel
kasten ondergaan een continutest om vast te stellen hoe de ver
warming van de afzonderlijke tandwielkastdelen zich op het 
draagbeeld uitwerkt. Voorts wordt de olieverzorgingsinstallatie, 
de temperatuur en het totale loopgedrag gecontroleerd.
Bovendien wordt een geluidsmeting uitgevoerd, d.w.z. het ont
stane geluid wordt op verschillende punten, die in een halve bol 
rond de tandwielkast liggen, opgenomen, waarbij over een octaaf- 
bandbreedte telkens de aandelen van de afzonderlijke octaaf wor
den vastgehouden. Het gemiddelde van de afzonderlijke meet
waarden wordt dan op de octaafmiddenfrequentie uitgezet, zoals 
in. afb. 16 is vermeld.
Het onderzoek van de geluidsontwikkelingen is intussen zover 
voortgeschreden, dat men gevolgtrekkingen betreffende de ge- 
luidsverhoudingen van een tandwielkast in bedrijfstoestand op 
basis van het proefdraaien kan maken. Het in afb. 16 aangegeven 
diagram toont het resultaat van een proefdraaiing. In dit diagram 
zijn ook de zogenaamde Lübkekrommen ingetekend die onge
veer rekening houden met de gevoeligheid van het menselijke 
oor.
D at een dergelijke proefdraaiing eveneens onder de controle van 
de classificatiebureaus valt, dient slechts volledigheidshalve te 
worden vermeld.

Fig. 16. Geluidsmeting en -analyse.

Bovenstaand deel II diende te handelen over enige speciale 
problemen van de vervaardigingstechniek en de meetmethodes 
bij het produceren van tandwielkasten. E r dient echter op gewezen 
te worden dat de hier getoonde machines en apparaten slechts 
uitstekende hulpmiddelen zijn voor de vervaardiging van precisie- 
tandwielkasten. Essentieel voor kwaliteitswerk is nog steeds de 
prestatie van ingenieurs en vaklieden. Tenslotte kan worden 
vastgesteld dat ook op dit gebied grote successen in hét opvoeren 
van kwaliteit en levensduur van de produkten bereikt konden 
worden.

NEDERLANDS SCHEEPSSTUDIECENTRUM TNO  - AFDELING SCHEEPSBOUW

„Richtlijnen voor specificaties en keurin
gen van constructies in de scheepsbouw 
vervaardigd van glasgewapend polyester” 
door G. Hamm. (Bespreking van de me
dedeling no. 17 S van het Nederlands 
Scheepsstudiecentrum TNO).

De eerste toepassingen van gewapende 
kunststoffen in de scheepsbouw dateren 
van 1940. In de loop van de jaren is 
door het gebruik van dit materiaal in de 
kleine scheepsbouw wel duidelijk aange
toond, dat gewapende kunststoffen en 
meer in het bijzonder de glasgewapende 
polyesters als constructiemateriaal een 
belangrijk perspectief bieden. Goede me
chanische eigenschappen, corrosiebesten- 
digheid en eenvoudige vormgeving zijn in 
dit opzicht wel de belangrijkste oogmer
ken. De aard van de verwerking brengt 
echter enige minder zekere factoren met 
zich mede, te weten de arbeidsintensiteit, 
dus betrekkelijk hoge kosten en de sa
menstelling van het verkregen materiaal 
en daardoor niet onbelangrijke variatie 
in de mechanische eigenschappen.
Latere ontwikkelingen hebben echter in 
de laatstgenoemde factoren veel verbete
ringen gebracht door de invoering van 
spuittechnieken. Daardoor wordt thans een 
toepassing op wijdere schaal in de grote 
scheepsbouw meer aantrekkelijk. Gezien 
de grote invloed van de keus van de 
basismaterialen en de verwerkingsmetho

de op de eigenschappen van het te berei
ken eindprodukt, blijft het echter zaak 
nauwlettend een aantal regels in acht te 
nemen.
Een duidelijk overzicht wordt gegeven 
van de matrixmaterialen en de chemische- 
en/of fysische toevoegingen. Bij de wa- 
peningsmaterialen wordt de meeste aan
dacht geschonken aan de glasvezelwape- 
ning, daar overige wapeningsmaterialen 
zoals synthetische-, asbest- en sisal vezels 
in de scheepsbouw bijna niet worden toe
gepast. Een korte verhandeling van kern
materialen voor sandwich constructies be
sluit hoofdstuk 2.

Vervolgens wordt een beschouwing ge
wijd aan de verwerkingsmethoden, te we
ten: hand-lay-up, spray-up, pers-, conti
nu- en wikkelmethode en de methode 
met gebruikmaking van onder- en/of 
overdruk.
Bij de overwegingen en richtlijnen met 
betrekking tot de verwerking van gewa
pend polyester wordt op een aantal fa
cetten gewezen, teneinde een goede en 
veilige uitoefening van het bedrijf te ver
zekeren, terwijl bovendien diverse as
pecten van de verwerking worden behan
deld.
Argumenten voor de keuze van een mas
sieve of een sandwich constructie worden 
toegelicht in hoofdstuk 5.
In de volgende twee hoofdstukken wor

den dan de specificaties en de keuringen 
van constructies behandeld. Uitvoerig is 
ingegaan op de primaire constructie, zo 
als romp, dek en schotten, alsook op de 
secondaire constructies, w.o. bovenbou
wen en tanks. Constructieve toepassingen 
van dit materiaal zijn gegeven, waarbij 
uitgegaan is van een aantal grondbegin
selen, waarop de constructieve uitvoering 
moet zijn gebaseerd. Bij reparatie w ordt 
onderscheid gemaakt tussen een repara
tie van een kleine of die van een grote b e 
schadiging van zowel een massieve als
ook van een sandwich constructie.
Teneinde te bewerkstelligen dat een ge
wapend polyester produkt zijn functie in 
de praktijk naar behoren zal vervullen, 
worden de mogelijkheden voor keuring 
van het materiaal en de noodzakelijke 
controle op de verwerking uiteengezet. 
Een overzicht wordt gegeven van de n ie t- 
destructieve keuringen en de destructieve 
keuringen. Bij deze laatste groep w ordt 
eveneens vermeld welke normbladen 
moeten worden gehanteerd voor het v ast
stellen van de bepaalde mechanische en 
andere eigenschappen.
Zonder op absolute volledigheid aan 
spraak te willen maken, mag worden 
vastgesteld, dat de inhoud van deze m e
dedeling een goed uitgangspunt b ied t 
voor gebruikers en vervaardigers van 
glasgewapende polyester produkten in  de 
scheepsbouw.
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M.S. „ K O N IN G IN  JULIANA”

Fig. 1. m.s. Koningin Juliana

I. Algemeen
Dit passagiers- en  autoveerschip is in opdracht van de Stoomvaart 
Maatschappij Zeeland, Koninklijke Nederlandsche Postvaart N.V. 
te Hoek van Holland gebouwd bij Cammell Laird & Company 
(Shipbuilders & Engineers) Ltd., Birkenhead naar het oorspron
kelijke ontwerp van de firm a Knud E. Hansen te Kopenhagen 
volgens de voorschriften van Lloyd’s Register of Shipping Class 

100 Al Carferry voor de dienst tussen Groot-Brittannië en 
het Continent en voor Europese kruisreizen niet benoorden Bergen 
in de winter, alsmede volgens de eisen van de Nederlandse Scheep
vaartinspectie voor de korte internationale reizen.
Het schip is bestemd voor de dienst Hoek van Holland-Harwich 
welke het tezamen m et een zusterschip van de Britse Spoorwegen 
de Si. George zal onderhouden.
In  de dagdienst is, verdeeld over twee klassen, accommodatie voor 
1200 passagiers, in de nachtdienst voor 750 passagiers; de be
manning telt 115 koppen.
Op het autodek en het in  zeven afzonderlijke beweegbare secties 
verdeelde tussendek is ruim te voor 200 personenauto’s of 80 per
sonenauto’s en ±  35 vrachtwagens en /o f containers.
De belangrijkste gegevens van het schip zijn: lengte o.a. 130,91 m, 
lengte b.p. 115,06 m, breedte mld. (autodek) 19,96 m, diepte mld. 
(autodek) 7,19 m, beladen diepgang 5 m, bruto tonnage 6,682 ton, 
netto tonnage 3,474 ton.
De dienstsnelheid bedraagt 21 mijl per uur, de proeftochtsnelheid 
bedroeg 23,2 mijl.
Het schip heeft een enkele schoorsteen en twee gestroomlijnde 
masten, waarvan de voorste is uitgerust met twee radar platforms. 
Een elektrisch bediende hydraulische stuurmachine bedient de 
twee gestroomlijnde roeren. Om in de haven snel te kunnen ma
noeuvreren zonder sleepboten is een boegschroef aangebracht met 
een stuwdruk van 9 ton welke vanaf de brug bediend wordt.
De Koningin Juliana, die een bulbsteven heeft, is gebouwd vol
gens het gecombineerde langs- en dwarsverband principe en is 
uitgerust met het nieuwste type Denny Brown stabilisatoren waar
door een maximum aan comfort kan worden verzekerd.

De reddingsmiddelen bestaan uit 6 reddingboten van fiberglas 
welke voortbewogen worden met handbediening —  ieder met een 
capaciteit voor 73 personen —  en twee motorreddingboten voor 
70 personen, alsmede 40 stuks automatisch opblaasbare redding- 
vlotten ieder plaatsbiedend aan 20 personen.
De dekwerktuigen bestaan uit een elektrische hydraulische anker- 
lier en vier self tension winches.
Schuil Interieurarchitektuur N.V. te Rotterdam ontwierp de in 
richting van salons, restaurants en de luxe hutten en de afwerking 
geschiedde door het Engelse bureau Tabb Haslehurst.
De accommodatie omvat voorts een teenager room met disco- 
thèque, een babykamer en T.V.-salons.

Fig. 2. 2-persoonshut le  klasse
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Fig. 3. Uitkijksalon 2e klasse Fig. 4. Rooksalon en bar le  klasse

De 243 hutten zijn ingericht voor 1, 2, 3 of 4  personen waarbij 
vooral rekening is gehouden met de eisen van m et de auto reizende 
families en liggen in hoofdzaak boven het autodek; alleen een deel 
van de hutten in de tweede klasse liggen onder het autodek. E r zijn 
acht luxe hutten m et privé badkam ers en 22 vierpersoonshutten 
die als daghut voor zes personen gebruikt kunnen worden.
Op advies van T .N .O . D elft zijn in  een groot deel van  het schip 
akoestische dekken en plafonds aangebracht om  zoveel m ogelijk 
geluidshinder te  voorkom en.
E r  is airconditioning m et individuele tem peratuurregeling in  alle 
passagiers- en bem anningshutten.
De maaltijden worden in de keuken bereid op elektrische fornuizen 
en in  het zelfbedieningsrestaurant m et m oderne elektronische 
apparatuur.
De scheepsapparatuur om vat radio/telefonie-installatie, twee 
radarsystemen, deccanavigatie, echolood en onderw ater log, ge
leverd door Radio-H olland.
In het voorste gedeelte van de m achinekam er is een geluiddichte 
bedieningskamer w aarin tevens het hoofdschakelbord is geplaatst 
(v. R . en H.).
Stoom voor algemene doeleinden en verwarming voor de m achine- 
ruim te w ordt verzorgd door 2 ketels met oliebranders, fabrikaat 
Spanner.

II. Hoofdmachines

De vier 9 cil. hoofdm otoren zijn van het M .A .N . type R  9 V  
4 0 /5 4  met een cil. boring van 40 en een slag van 54 cm.
Het maximale vermogen bedraagt per machine 4890 epk bij 400
o.p.m. V oor het „norm ale” bedrijf zijn de hoofdm otoren afgesteld 
op 4300 epk max. vermogen.
Via een Vulkan E Z  300 flexibele koppeling zijn de hoofdm otoren 
paarsgewijze verbonden m et een R enktandw ielkast type ASL 
3 x  160 SO.
Het hoofdstuwblok en de hydraulische in /u it koppelingen zijn in de 
reductie tandwielkasten ingebouwd.
Het maximale schroeftoerental bedraagt 225 p.m. D e verstelbare 
4-bladige schroeven zijn van het SM M -Kamewa-type 102 S 4 3400 
mm. In  geval van m otoroverbelasting wordt de spoed autom atisch 
gereduceerd.
De opstelling van de hoofdm otoren op ieder 26 conti rubberele- 
menten 200 x 400 x 90 m m  is uitvoerig door dr. B iber van de 
M.A.N. beschreven in de M otor Ship van augustus 1968.
Tevens m ag worden verwezen naar publikatie 16 S van het Ned. 
Scheepsstudiecentrum T.N.O. door de heren Buiten, Janssen, 
Steenhoek en H agem an opgesteld.

III. Hulpwerktuigen
3 M.A.N. hulpmotoren, R  8 V 22*4 /30  n  =  900 o.p.m. zijn ge
koppeld aan 3 st. 440 V /6 0  H z Heemaf generatoren van 750 kW. 
Zoals gebruikelijk is de gemeenschappelijke fundatie „verend” op 
de scheepsfundatie opgesteld. Ook de afvoergassenleidingen van 
hoofd- en hulpmotoren zijn eveneens op adviezen van N SS/TPD  
„akoestisch afgeschermd” tegen geluidsoverdracht op de scheeps- 
constructie.
Luchtcompressoren fabrikaat Ham w orthy en a.c. compressoren, 
fabrikaat v. Swaay, zijn eveneens in overleg m et N SS/TPD  flexibel 
opgesteld; evenals de diverse W indsor/v. Swaay ventilatoren.

IV. Pijpleidingen in de machinekamer zijn grotendeels uit 9 0 /1 0  
Cunifer vervaardigd. De hoofdzoetkoelwater-naaldkoeling- en  
smeeroliesystemen worden door therm ostatisch gecontroleerde 
omloopleidingen op juiste bedrijfstemperaturen geregeld.
De tem peratuur van de laadlucht w ordt „op afstand” vanuit de 
controlekamer met de hand bijgeregeld om  onderkoeling te voor
komen.
De pompen worden „op afstand” vanuit de controlekamer gestart, 
de essentiële stand-by pompen starten automatisch indien de 
druk van de werkende pompen te laag wordt.

V. Bedieningsmogelijkheden van hoofdm otoren en schroeven.

1. Bediening is mogelijk vanaf:

a. de brug. Door middel van één controlehandle wordt per as 
zowel het aantal omwentelingen van de betrokken motoren 
als de spoed van de schroef geregeld. E r zijn drie bedie- 
ningspunten t.w. de hoofdcom binator op de brug en een 
com binator op iedere brugvleugel. Onderling zijn zij me
chanisch verbonden. D e verbindingen kunnen op voor
schrift van de NSI worden ontkoppeld.

b. de m.k. controlekamer. H ier zijn per schroefas separate 
bedieningshandles voor m otortoerental en spoed.

2. Op de hierboven aangegeven basis zijn drie varianten mogelijk:

a. dag- en nachtdienst.

Dagdienst houdt het gebruik van 2 m otoren per as in; het 
toerental varieert tussen 340 en 400 o.p.m.

Nachtdienst houdt gebruik van 1 m otor per as in, het 
toerental varieert tussen 340 en 400 o.p.m. De spoed wordt 
overeenkomstig gereduceerd zonder de „slag” van het 
brugbedieningshandle te verkleinen.
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Overschakeling van dag- naar nachtdienst geschiedt auto
matisch nadat een schakelaar in de controlekamer wordt 
omgelegd en kan, vooropgesteld dat alle motoren belast te 
werk staan, bij elke stand van het brugbedieningshandle 
worden uitgevoerd.

b. Manoeuvreerstand tijdens vertrek bij laag water.
De brugbedieningslessenaar is voorzien van een 3 standen 
keuzeschakelaar. Op manoeuvreerstand gezet, wordt het 
motortoerencomniandosignaal ontlucht, waardoor de mo
toren automatisch en constant middels de regulateur op 
min. toerental van 220 p.m. worden gehouden.
Het vermogen wordt ontwikkeld door variatie van de spoed 
der schroeven, d.m.v. de brughandles.

c. Dc tweede stand van de schakelaar onder (b) vermeld is 
„uiterst vermogen in noodgevallen”. Hierdoor wordt de 
luchtdruk in het motortoerensignaal opgevoerd en de regu
lateurs houden het motortoerental op constant 400 p.m. 
Door middel van de brughandles kan nu een max. spoed 
worden gekozen, die correspondeert met het volle vermo
gen van de motoren. Bovendien wordt hiermede een extra 
bedieningswijze verkregen indien de normale regelingen in 
het ongerede zouden raken.
De derde stand van de schakelaar onder (b) vermeld heet 
„normaal” en in deze positie worden motortoerental en 
spoed geregeld als omschreven onder l.a.

3. Overschakeling van brug- naar m.k. controlekamer bediening 
geschiedt d.m.v. keuzeschakelaars en drukknoppen in de m.k. 
bedieningslessenaar.
Overschakeling geschiedt automatisch, doch kan alleen plaats 
vinden wanneer de spoedmeters op brug en m.k. „dekkend” 
zijn.
Zodra de wachtdoende w.t.k. deze stand bereikt heeft gaat een 
synchronisatielichtje in de lessenaar branden.
Op de brug moet de bedrijfsselectieschakelaar (2b) in de juiste 
stand worden gezet; waarna de wachtdoende w.t.k. zijn tweede 
positieve handeling, middels een drukknop voor overname 
moet verrichten.

IN MEMORIAM IR. J. DE VRIES

Op 20 december 1968 overleed na een 
korte ziekte de heer ir. J. de Vries, in 
leven directeur van de N.V. Electrotech- 
nische Industrie v /h  Willem Smit & Co. 
en van Holec N.V.
De heer De Vries werd geboren op 23 juli 
1912 te Eelde bij Groningen. Nadat hij 
de H.B.S. in Groningen had afgelopen, 
bezocht hij de Technische Hogeschool te 
Delft, waar hij in 1938 zijn studie voor 
elektrotechnisch ingenieur afsloot.
In 1945 trad  hij in dienst van Smit-Slik- 
kerveer. H ier werd hij belast m et de lei
ding van de afdeling installaties, waar 
vooral het toenemend gebruik van elektri
citeit aan boord van baggervaartuigen zijn 
technische kundigheden volledig opeiste. 
Door zijn benoeming tot onderdirecteur 
in 1960 werden zijn werkzaamheden ge
leidelijk aan meer gericht op de commer-

directeur van Smit-Slikkerveer en het was 
in deze functie dat hij een zeer belangrijk 
aandeel had in de totstandkoming van de 
fusie met Heemaf in 1962, de fusie met 
Hazemeyer een jaar later en de oprichting 
van Holec N.V., van welks directie hij 
sinds 2 januari 1968 deel uitmaakte. 
Allen die regelmatig met hem in contact 
kwamen, hebben hem leren kennen als 
iemand met een scherp zakelijk inzicht 
die snel en zonder omwegen tot beslis
singen kwam, altijd opgeruimd was en 
met een sterk optimistische inslag de pro
blemen aanpaste.
Met zijn zin voor de realiteit en een 
grote dosis humor was hij voor velen 
een zeer gewaardeerde gesprekspartner.
Bij Holec, maar bovenal bij Smit-Slikker
veer, laat hij een lege plaats achter die 
nog lang voelbaar zal blijven.

ciële en financiële aspecten van het be
drijf. In 1961 volgde zijn benoeming tot



LUCHTDROOG INSTALLATIES BIJ HET INWENDIG BEHANDELEN VAN TANKS, 
SCHEEPSRUIMEN, PIJPSYSTEMEN

Bij het verwerken van een aantal moderne coatings blijkt de droogtegraad van de lucht, waarmede de objecten in contact komen  
van groot belang te zijn, terwijl tevens tijdens het voorbewerken (stralen) van de te bedekken oppervlakken eisen aan de gebruikte 
ventilatielucht o f perslucht (voor b.v. maskers en pistolen) worden gesteld.' Hierbij doen zich een aantal gevallen voor welke, 
hoewel onderling nauw verwant, toch een verschillende benadering vragen m et betrekking tot de oplossing van het probleem.

A. Het drogen van ondergronds liggende 
pijpen, welke b.v. na aanleg ter plaatse 
in lengten b.v. één tot drie km inwendig 
zijn behandeld met een speciale coating. 
Teneinde de oplosmiddelen uit de aan
gebrachte lagen te kunnen verwijderen zal, 
bij b.v droogtijden van max. 24 uur, een 
hoeveelheid lucht door het systeem moe
ten worden geleid, welke in staat is, bij 
langzaam afnemende concentraties, de 
vrijgekomen oplosmiddelen mee te voe
ren.
Het behoeft geen betoog, dat bij een 
grondtemperatuur van b.v. 10 a 12 °C het 
dauwpunt van de lucht, welke door het 
systeem wordt gestuurd beneden deze 
temperatuur dient te liggen, daar anders 
condensatie op de relatief koude binnen
wand zal optreden, waardoor de bescher
ming een twijfelachtige zaak zou worden. 
Indien deze leiding bij lage buitenlucht
temperaturen zou worden doorspoeld is 
niet direct een nadelige invloed te ver
wachten, hoewel diverse fabrikanten een 
max. relatieve vochtigheid van de droog- 
lucht van 40 % voorschrijven.
Anders is het echter in voor- en najaar 
doch vooral in de zomer, wanneer vocht
gehalten van 10 tot 14 gr/kg lucht voor
komen, overeenkomende met dauwpunten 
van 14- 19,5 °C. Hieruit volgt, dat elke 
doorgevoerde kg lucht vooraf gedroogd 
zal dienen te worden, waarbij een vocht- 
onttrekking van 3 tot 6V> gram per kg. 
lucht nodig zal kunnen blijken.

Persen

Indien vooraf deze leidingsystemen nog 
zijn geperst met waterdruk en vervolgens 
zijn leeggeblazen, zal vóór de verf behan- 
ling eerst het nog aanwezige water 
moeten worden verdampt.
Hierbij zal de lucht zelf zo droog moge
lijk dienen te zijn daar niet alleen verdere 
condensatie moet worden voorkomen 
doch tevens de gebruikte luchthoeveel
heden in staat moeten zijn zoveel moge
lijk water op te nemen.
Daar het verdampen van achtergebleven 
druppels en kleine hoeveelheden water 
veel meer tijd vergt dan het verdampen 
van een film zal dan ook voor het vooraf 
droogmaken van de pijpwand relatief 
weinig lucht met een zeer laag vochtge
halte nodig zijn, in tegenstelling tot het 
drogen van een aangebrachte coating, 
waar men veel lucht gebruikt, welke 
slechts oppervlakkig tot enkele graden be
neden de dauwpuntstemperatuur is ge
droogd.
Bij pijpen met grote diameter (boven

b.v. 200 mm) zal de lucht met behulp van 
ventilatoren kunnen worden verplaatst 
(enkele honderden mm WK) bij andere 
systemen (spiralen) met kleinere diame
ters en grote lengten, zal vaker gebruik 
gemaakt moeten worden van perslucht.

Systemen
Rekening houdend met het boven
staande zullen de continu werkende droog
installaties dus moeten kunnen voldoen 
aan de onderstaande eisen of combinaties 
daarvan.
1. Atmosferische drukken met een vocht- 

verwijdering van 3 - 6  gram per kg 
lucht.

2. Idem, echter met een maximale vocht- 
verwijdering (max. 10- 12 gr/kg).

3. Hogere drukken, persluchtdrogers 
dus, waarbij in het algemeen gebruik 
gemaakt wordt van vaste adsorptie- 
middelen, daar de eisen, welke aan de 
droogtegraad van de lucht gesteld 
worden, vrij zwaar zijn (verfspuiten 
etc.).

4. Voorts eisen met betrekking tot de 
mobiliteit, daar voor de bovenge
noemde problemen zeer vaak trans
portabele installaties nodig zullen zijn; 
de energievoorziening (stoom of elek
trische verwarming van het droog
middel); de explosieveiligheid (bij ge
bruik op raffinaderijen, tankschepen 
etc.).
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Een nadere toelichting betreffende de wer
king van deze systemen volgt in het ver
dere verloop van dit artikel.

B. Het drogen van bovengronds ge
plaatste tanks, leidingen etc.
Ook hier zullen de ideale condities binnen 
de tank liggen tussen 30 % en 40 % 
relatieve luchtvochtigheid. Aangezien de 
temperatuur in de tank afgezien van 
directe zonbestraling, in het algemeen 
gelijk zal zijn aan die van de buitenlucht, 
zal voor het bereiken van de gestelde 
vochtigheden een drooginstallatie nodig 
zijn, welke de heersende buitenluchtcon
dities kan terugbrengen tot maximaal 
40 % , m.a.w. onttrekking van ca. 10 gram 
vocht per kg lucht mogelijk moet zijn. 
Gedurende het stralen zullen in het al
gemeen grotere luchthoeveelheden nodig 
zijn i.v.m. een goede ventilatie. 
Aansluitend hieraan echter zal de hoe
veelheid toegevoerde lucht kunnen wor
den verminderd doch zal de droogtegraad 
moeten worden vergroot teneinde het te 
behandelen oppervlak schoon en roestvrij 
te houden alvorens verdere reiniging en 
coating plaats vindt.
C. Een volgend probleem doet zich voor 
bij het behandelen van tanks, ballast tanks 
etc. aan boord van schepen.
Bij de berekening van een drooginstal
latie zullen gegevens omtrent afmetingen

Fig. I. Moltier diagram:
Voorbeeld: (A): 18,5° C 30%  R.V. (C): 18,5° C 90%  R.V.

4 gr/kg absoluutvochtgehalte 12 gr/kg absoluut vochtgehalte
dauwpunt +  1 ° C (B) dauwpunt +  17° C (D)



Fig. 2. Automatische dubbeladsorber atmos
ferische luchtdrooginstallatie t.h.v. 

tankventilatie.

van de tanks, aantal personen en tempera- 
tuurniveau bekend m oet zijn, terwijl 
tevens m oet worden aangenomen dat 
tengevolge van condensatie verschijnse
len vóór de behandeling een waterfilm of 
druppels op de tankwand aanwezig zullen 
zijn.
U iteraard zullen „plassen” w ater vanaf 
de laagste punten moeten worden wegge
pompt.
Indien het dauw punt van de buitenlucht 
hoger is dan de w atertem peratuur (speci
aal dus in voorjaar en zomer, wanneer de 
w atertem peratuur naijlt t.o.v. de buiten
lucht) zal droging noodzakelijk zijn ten
einde condensatie te voorkomen.
H et max. dauw punt van de lucht in de 
zomer bedraagt volgens opgave van het 
K .N.M .I. in de Bilt 19 °C.
Indien de tem peratuur van het water 
waarin het schip ligt lager is dan deze 
waarde zal dus steeds condensatie op
treden.
Bij lagere buitenluchttem peraturen dan 
de w atertem peratuur zal voor ventilatie- 
doeleinden van droging kunnen worden 
afgezien (b.v w ater + 3  °C, buiten 
—  10 °C), uiteraard alleen tijdens straal- 
processen.
Voor het drooghouden bij lagere rela
tieve vochtigheid in de periode tussen 
stralen en schilderen en tijdens het aan
brengen van de coating), zal echter droging 
practisch altijd nodig blijken.
In verband m et het aanwezig zijn van 
oplosmiddel dam pen zal recirculatie in het 
algemeen niet mogelijk zijn.
De met w aterdam p en organische dampen 
verrijkte lucht zal dan ook moeten kunnen 
ontwijken.
Om deze reden wordt dan ook steeds verse 
buitenlucht behandeld en ingeblazen.

Dubbeladsorber drooginstallatie ten be
hoeve van ventilatie van tanks tijdens 
schilderen.

Speciaal voor deze doeleinden werd een 
droger van het dubbeladsorber type ont
worpen, welke bij grote doorgevoerde 
luchthoeveelheden een oppervlakkige dro
ging bewerkstelligt, bij vermindering van 
de luchthoeveelheid echter een lagere 
droogtegraad van de lucht bereikbaar 
maakt.
Door het dubbeladsorber systeem zijn 
deze installaties geschikt voor continu be
drijf, hetgeen noodzakelijk is in verband 
met het feit, dat het behandelen van een 
tank in het algemeen niet binnen enkele 
uren gerealiseerd kan worden.

Droging

W anneer één van de twee adsorbers in 
de droogcyclus geschakeld is, wordt de 
andere adsorber geactiveerd en vervolgens 
gekoeld. De te drogen lucht, welke door 
middel van een centrifugaalventilator 
wordt aangezogen, wordt via een buislei- 
ding en een 4-wegklep onder in één der 
adsorbers geleid.
De adsorbers zijn gevuld met een adsor- 
bent, welke de waterdamp uit de lucht 
opneemt.
De aldus gedroogde lucht verlaat de 
adsorber weer aan de bovenzijde. V ia de 
tweede 4-wegklep en een buisleiding 
komt de gedroogde lucht ter beschikking

van het droog te houden ruim  of te  ven
tileren tank.

Regeneratie
Terw ijl een adsorber zich in de droog
cyclus bevindt, wordt de andere adsorber 
geactiveerd.
D oor m iddel van de activeerventilator 
w ordt omgevingslucht of buitenlucht via 
een luchtfilter aangezogen.
Deze aangezogen lucht w ordt door een 
elektrische luchtverhitter gevoerd, welke 
zich bovenin de adsorber bevindt en  ver
w arm d to t een bepaalde tem peratuur.
De verw arm de lucht w ordt door de 
adsorber met de verzadigde adsorbent ge
blazen, welke door deze verwarm ing het 
vocht in dam pvorm  aan de lucht afgeeft. 
De tem peratuur van de ingeblazen acti- 
veerlucht zal door verdam ping van het 
w ater u it de adsorbent gedurende het con
tact hierm ede dalen.
V ia de 4-wegklep w ordt de gebruikte 
activeerlucht buiten de  installatie geleid. 
N a zekere tijd, w anneer geen w arm te 
m eer nodig is voor de verdam ping van het 
vocht uit de adsorbent, zal de u itgaande 
activeerlucht in  tem peratuur stijgen. 
W anneer de ingestelde w aarde van de 
therm ostaat bereikt w ordt of de ingestelde 
tijd van de schakelklok is verstreken, 
w ordt de activeercyclus autom atisch be
ëindigd.
D e elektrische luchtverhitter w ordt op  
dit m om ent uitgeschakeld.

TE DROGEN LUCHT

I

Fig. 3. Luchtschema van een dubbeladsorber automatische luchtdroger (atmosferisch) t.b.v. 
ö tankventilatie.



IQOKÂNaCHT
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Fig. 5. Opstelling dubbeladsorber semi-automatische persluchtdroger.

K oeling
Teneinde het droogrendement van de 
adsorbent zo hoog mogelijk op te voeren 
w ordt gedurende een korte tijd na beëin
digen van het activeerproces een bepaalde 
hoeveelheid buitenlucht door de adsorbent 
gevoerd.
N a de koelcyclus kunnen de functies van 
de adsorbers na commando worden ge
wisseld.
Een extra kleppen systeem kan worden 
voorzien, zodat het mogelijk is tijdens het 
drooghouden van de tank te  recirculeren 
(vermindering van de vochtbelasting) ter
wijl tijdens ontroesten, stralen en verven 
slechts omgevingslucht na droging wordt 
ingeblazen.

Dubbeladsorber Persluchtdrooginstallatie 
ten behoeve van straal installaties, mas
kers, verfspuiten etc.
Aangezien voor bovengenoemde werk
zaamheden uiteraard schone en droge 
perslucht dient te worden gebruikt en 
tevens voorkomen moet worden dat met de 
perslucht weer een zodanige hoeveelheid 
vocht in de tank zou worden geïntrodu
ceerd, waardoor de gewenste lage rela
tieve vochtigheid zou worden overschre
den, vindt naast de atmosferische lucht
droging voor ventilatie doeleinden de pers
luchtdroger toepassing.
Aangezien de tank-inhouden variëren van 
enkele tientallen m s tot enkele duizen
den m 3 (b.v bij tankschepen) worden deze 
persluchtdrogers in een aantal capaci
teiten vervaardigd.

A lgem ene beschrijving van het systeem  
De perslucht wordt eerst door een voor

filter, gevuld m et watten en norit, gevoerd, 
teneinde de olie-damp te verwijderen, af
komstig van de cilïndersmering van de 
compressor.
Behalve voor het beschermen van het 
droogmiddel zal de olie-damp ook ver
wijderd m oeten worden wegens inade
ming van deze lucht door het personeel dat 
in de tank  werkzaam is.
De adsorbers zijn gevuld met een droog
middel, hetwelk de waterdamp uit de pers
lucht opneemt. Juist zoals eerder bij de 
atmosferische drooginstallatie werd be
schreven zijn de adsorbers beurtelings in

de droog- en regeneratiecyclus geschakeld. 
De regeneratielucht wordt eveneens door 
een centrifugaal ventilator geleverd en 
wordt opgewarmd door een verhitter tot 
de gewenste temperatuur. Aangezien aan 
boord of op de werf meestal stoom 
aanwezig is, is een stoomverhitter als 
warmtebron geprojecteerd. Echter is een 
elektrische uitvoering eveneens mogelijk. 
Na een droogcyclus van 8 uur dient 
gewoonlijk het circuit omgeschakeld te 
worden, waardoor de functies van de 
adsorbers wisselen.
De vi'erwegkranen, welke mechanisch 
gekoppeld zijn kunnen dan worden be
diend. Omschakeling is mogelijk met de 
hand, pneumatisch, dan wel met behulp 
van een opgebouwde wormwielkast.
De adsorbers, filters, schakelkast ven
tilator, afsluiters en onderlinge verbin- 
dingsleidingen zijn op één frame tot één 
geheel samengebouwd.
De installatie is zodanig geconstrueerd, 
dat ze met behulp van een kraan op een
voudige wijze aan boord kan worden ge
plaatst.
Het spreekt vanzelf dat buitenopstelling 
geen enkel bezwaar oplevert.
Algem ene beschrijving van het systeem  
In  een groot aantal gevallen zullen de 
beschreven installaties een antwoord kun
nen zijn op de gestelde problemen.
Daar de keuze van een droogsysteem  
van meerdere factoren afhankelijk is (zo
als temperatuurniveau, vochtgehalte van 
de omgevingslucht, gewenste droogtegraad 
van de lucht, te behandelen luchthoeveel
heid en het hieruit te verwijderen aantal 
grammen vocht per volume; tijdsduur dat 
het proces continu z.al moeten kunnen wor
den uitgevoerd; beschikbare energiebron
nen) zal in het algemeen geen universele 
oplossing gegeven kunnen worden, doch 
zal m en het probleem in zijn geheel m oe
ten doorrekenen.

Fig. 4. Semi-automatische dubbeladsorber persluchtdroger, t.b.v. staalstralen en verspuiten 
van coatings aan boord van tankschepen.



INDIENSTSTELLING  RIJKSPOLlTlËVA A R TU IG  „RP-10"

Op 18 december 1968 werd het door de 
Scheepswerf Schouten te M uiden ge
bouwde Rijkspolitievaartuig de RP-IO , 
officieel door de minister van Justitie, mr. 
C. H. F. Polak, in dienst gesteld. 
Daarvoor, op 12 december 1968, was 
het vaartuig na geslaagde beproevingen 
aan de commandant van de Rijkspolitie 
te water, kolonel H. E. Overbeek, over
gedragen.
Eind 1967 werd bij de Scheepswerf N.V. 
Schouten te M uiden het Rijkspolitie vaar
tuig RP-10  besteld, alwaar het werfbouw- 
nummer 790 kreeg. H et schip is ont
worpen door het ingenieursbureau voor 
Scheepsbouw H. W. de Voogt en Zoon 
C.V. te Haarlem, als plan no. 1825. Het 
ontwerp is gemaakt voor de Zeeuwse 
stromen en zeearmen.

De hoofdafmetingen zijn:

Lengte over alles 27,18 m, lengte water
lijn 24,30 m, tonnen waterverplaatsing, 
103, breedte op grootspant 5,20 m. holte 
in de zijde 3,01 m en diepgang 2,15 m. 
Het schip is van staal en geheel gelast met 
een aluminium opbouw t.p.v. het stuur
huis. A an boord bevinden zich 8 slaap
plaatsen verdeeld over 4 stuks onder- 
dekse hutten. Als reserve slaapplaats kan 
de sofa in het dagverblijf dienen. Het 
dagverblijf is te bereiken door een centra
le gang, via een trap naar benedendeks. 
Vanuit deze gang kan men naar het 
stuurhuis, kombuis en toilet tevens 
doucheruimte. Deze bevinden zich alle 
boven op het hoofddek.

Machine kamerinstaüatie 
De hoofdm otor is een ,,Bolnes” type 6 
DNL met drukvulling. Continu vermo
gen 600 pk bij 475 om w/m in. De koppe
ling is een „Kuypers” oliedrukkeerkop- 
peling zonder reductie en voorzien van 
een „Power take off”, deze as drijft een 
hydraulische pomp aan bestemd voor de 
stuurinrichting en een dynamo met een 
capaciteit van 3 kW bij 28,8 volt.
De brandstof bevindt zich achter het ach
terste machinekamerschot en heeft een 
capaciteit van 8 ton.
De hulpset is een „G ardner” type 3 LW 
met een vermogen van 30 pk bij 1000 
om w /m in en een druipwaterdichte zelf- 
regelende draaistroom compound genera
tor, vermogen 16 kW 2 2 0 /3 8 0  V. Verder 
is er een werkbank met reserveonderde- 
lenkast in de m achinekam er gebouwd. De

schroefasinstallatie en de lenspersverdeel
kast gem aakt d o o r de firma „Pieterse” uit 
Voorschoten.
Boven de hoofdm otor is een hijsbalk 
aangebracht m et een takel van een %  ton 
voor w erkzaam heden aan deze motor.

Sanitair
Alle hutten zijn voorzien van warm en 
koud strom end water, het water wordt ge
pompt via een hydrofoorinstallatie met 
een capaciteit van 200 liter naar een 
boiler of een gasgeiser.
De gasgeiser is geplaatst in de kombuis. 
De boiler in de machinekam er.
Het toilet w ordt bediend met een schake
laar die een % "  elektrisch aangedreven 
pompje in w erk zet als spoelpomp. T e
vens is het schip voorzien van een koel
kast, inhoud 6 0  liter met daarboven op 
een 4-pits kooktoestel.

Stuurhuis
In het stuurhuis bevinden zich een ri- 
vierradar installatie, marifoon en mobilo
foon. V anuit h e t  stuurhuis staan alle hut
ten en m achinekam er in verbinding door
een intercom  huistelefooninstallatie. Op 
het dek staan een loudhailer, luchtfluit, 
schijnwerper en  een alum. mast waar 
de diverse navigatielichten aan zijn be
vestigd. De ram en  in het stuurhuis zijn 
vervaardigd v an  zonwerend dubbeldik 
glas. Tevens zijn  in het stuurhuis een 
kaartentafel, b an k  en gewone tafel ge
bouwd. V anuit het stuurhuis heeft men 
vrij uitzicht over het gehele schip.

Uitrusting

Op het voorschip staat een elektrisch aan
gedreven ankerlier voor twee ankers. De 
ankers zijn geheel ingebouwd in een nis 
en steken niet buiten de huidlijn uit. De 
ventilatie is gedeeltelijk natuurlijk en 
m echanisch.

Op het dek je boven de m otorkamer en 
reservehut zijn geplaatst een rubberboot 
m erk „Zodiac type 6Z”, afm. 3,70 X 
1,70 X  0,45 m. Voorzien van een BB 
m otor, een loopplank en alum. laadboom 
voor de mast. Op het achterdek tegen de 
opbouw is een mast gemaakt met een laad
boom  van 500 kg, en een laadboom van 
alum. met het vermogen van 1 ton.

De boom van 500 kg zal worden ge
bru ik t om de rubberboot over boord te 
zetten en de 1 tons boom voor diverse 
werkzaamheden. Boven de bergplaats in 
het achterschip is een groot alum. luik 
aangebracht. Verder is ook aan boord 
een opvouwbare brancard voor gewon
den te transporteren, een losse bergings- 
pomp, diverse dreggen en verbandmidde
len m et zuurstofkoffer.

D e algemene dienstpomp wordt gebruikt 
voor lenzen, dekwas, noodkoel hoofdmo
to r en tevens als brandbluspomp, met een 
opvoerhoogte van 20 meter.

V oor de eigen brandveiligheid bevinden 
zich over het gehele schip verdeeld kool- 
zuursneeuwblussers.

De R P -10  heeft als thuishaven Terneuzen.



NEDERLANDSE VER E N IG IN G  VAN TE 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  LE ZINGE N,  E X C U R S I E S  E N Z .

m aart 1969
te Groningen

„F ire down below”. Film over blussing ma- 
chinekam erbrand, toegelicht door de heer 
P. J. M. Los van Ansul International N eder
land N .V ., Naarden.

19 m aart 1969
te Groningen

20 m aart 1969
te Rotterdam

21 maart 1969
te Amsterdam

Verzinken en roestwering rondom  de wereld, 
door de heer J. T. H. van Eynsbergen, di
recteur Stichting „D oelm atig Verzinken”, 
’s-Gravenhage.

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

N IEU W E AA NVULLIN G EN OP HET REGLEMENT VA N  BUREAU VERITAS

Eén van de voornaamste wijzigingen, 
voorkomende in de Aanvullingen Nr. 8 
van het Reglement van Bureau Veritas, 
welke onlangs zijn uitgegeven, heeft be
trekking op de afmetingen der dwars- 
verbanddelen van tankers waarvoor nieu
we formules worden gegeven voor de be
rekening van de minimum te verwezen
lijken buigingsmoduli en lijfdoorsneden. 
De principes die ten grondslag liggen aan 
deze formules zijn in wezen dezelfde als 
die, welke waren toegepast in de uitgave 
1965 van het Reglement van Bureau 

Veritas d.w.z. dat deze het resultaat zijn 
van de toepassing van de plasticiteitsleer 
bij de berekening van dwarsscheepse 
ringen.
Het is wellicht nuttig er aan te herinneren, 
dat Bureau Veritas het destijds nodig oor
deelde om de gebruikelijke methode voor 
de bepaling van de afmetingen van het 
dwarsverband te verlaten, welke methode 
er uit bestond om ieder opeenvolgend 
element van de ring onafhankelijk van de 
andere te beschouwen en om voor zo’n 
element een buigend moment te bepalen 
als functie van een conventionele over
spanning. De snelle ontwikkeling van de 
afmetingen van tankers maakte de toe
passing van de nieuwe methode nood
zakelijk.
Voor schepen met steeds grotere afmetin
gen werd het extrapoleren van de oude 
formules vrij onzeker, waardoor een her
ziening van die regel op een hechte theore
tische basis beslist noodzakelijk werd.
De keuze van de theorie van de plastici- 
teitsleer berustte hoofdzakelijk op het feit, 
dat het daardoor mogelijk bleek formules 
op te stellen, die zich betrekkelijk een
voudig lieten uitdrukken en toepassen 
zonder vereenvoudigde hypothesen in te 
voeren die het toepassingsgebied zouden 
beperken.
De regels, voorkomende in de uitgave 
1965 van het Reglement van Bureau 
Veritas leidden niet alleen tot bepaling 
van de buigingsmodulus van de diverse, 
samenstellende onderdelen van de dwars- 
ringen en van hun knieën, maar eveneens 
tot de bepaling van de minimum lijfdoor- 
snede, teneinde een voldoende zekerheid 
te waarborgen tegen de werking van de

dwarskracht. Dit betekende iets geheel 
nieuws, dat des te meer interessant was 
omdat het effect van de dwarskracht zeer 
belangrijk is bij de huidige, grote tankers. 
Wat het dwarsverband van de midden- 
tanks betreft werden twee constructietypen 
in beschouwing genomen, te weten: tanks 
zonder steunende middendrager of mid- 
denzaathout en tanks met een steunende 
middendrager of middenzaathout. In het 
laatste geval werden deze als vaste steun
punten voor de dwarswebs beschouwd.
De nieuwe voorschriften, voorkomende 
in de 8 ste aanvulling van het Reglement 
van Bureau Veritas zijn het resultaat van 
veel aanpassingswerkzaamheden om de 
formules geschikt te maken voor de speci
fieke problemen en van door Bureau 
Veritas opgedane ervaring. Zij vormen de 
logische ontwikkeling van de regels, zoals 
zij in 1965 door dit Bureau tot uitdruk
king zijn gebracht.
Qua vorm lijken de formules op de voor
afgaande, maar de overwegingen van 
meer realistische belastingstoestanden en 
het toepassen van een kleinere algemene 
veiligheidscoëfficiënt bij buiging hebben 
als effect een verkleining van de te reali
seren buigingsmoduli terwijl de lijfdoor
sneden slechts weinig worden beïnvloed. 
Gewoonlijk leidt dit tot minder hoge 
dwarswebs doch met grotere lijfdikte, 
waardoor plaatselijke knikverschijnselen 
verminderen, welke men op verschillende 
grote tankers in bedrijf heeft kunnen con
stateren.
De aanduiding van een stijve drager en 
middenzaathout in de middentanks is ver
laten en er wordt nu één rekenmethode 
gegeven die kan worden toegepast wat het 
belang van deze centrale steunpunten ook 
is en dus, als grensgeval, wanneer zij in 
het geheel niet bestaan.
De constructiedelen op hart schip worden 
dus niet meer beschouwd als vaste steun
punten voor de dwarswebs, maar het pro
bleem wordt behandeld als een drie
dimensionaal probleem door van de be
treffende constructieschema’s tezelfdertijd 
de dwarsscheepse elementen en de langs- 
scheepse elementen op hart schip te be
schouwen. Voor deze laatste wordt reke
ning gehouden met een belangrijke ver

mindering van hun buigingssterkte door 
het feit, dat zij aan hoge spanningen in 
hun vlak worden onderworpen wegens de 
langsscheepse buiging van het gehele 
schip.
Voorts werden andere detailwijzigingen 
aangebracht op het Reglement, in het bij
zonder met betrekking tot de knieën.
Het is interessant hier op te merken, dat 
de gebruikte theorie, evenals trouwens de 
klassieke elasticiteitsleer van de toegepaste 
mechanica, slechts zonder beperking geldt 
voor balken, waarvan de afmetingen in 
verticale of horizontale dwarsrichting 
relatief klein zijn ten opzichte van de 
overspanning, hetgeen veelal niet het ge
val is voor dwarswebs en des te minder 
naarmate de afmetingen van tankers toe
nemen.
Hieruit vloeit voort, dat meer uitgebreide 
controleberekeningen nodig zijn in be
paalde gevallen, welke berekeningen met 
name een beroep doen op recente analy- 
seringsmethoden van constructies met be
hulp van numerieke berekening. Deze mo
gelijkheid is voorzien in de tekst van de 
Aanvullingen No. 8 op het Reglement. 
Deze controleberekeningen kunnen echter 
slechts worden uitgevoerd op een con- 
structie-project dat vooraf gedimensio
neerd is en uit dit oogpunt toont de er
varing aan, dat de toepassing van de regels 
van Bureau Veritas leidt tot een basis
patroon welke zeer goed voldoet ondanks 
het betrekkelijke gemak, waarmede het 
wordt verkregen.
Een andere belangrijke wijziging betreft 
de bepaling van het weerstandsmoment 
van de grootspantdoorsnede van een 
schip.
De tabellen 4, 6 en 8 van de uitgave 1967 
van het Reglement van Bureau Veritas 
zijn geheel gewijzigd om rekening te kun
nen houden met de ervaring die is ver
kregen tijdens de laatste jaren, zowel voor 
gewone vrachtschepen als voor bulk
carriers en tankers. Bureau Veritas heeft 
speciaal studie gemaakt van de bepaling 
van de toelaatbare spanningen en van de 
wetten van hun variaties als functie van 
de scheepslengte. M et name werden op 
deze wijze dezelfde langsscheepse buig- 
spanningen aanvaard voor bulkcarriers



en tankers, hetgeen tot uiting kwam in 
een nieuwe, gemeenschappelijke tabel 
voor beide scheepstypen. Tabel 7 geeft 
de K-waarde van deze spanning.
Eveneens werden de formules welke het 
buigend moment in vlak water geven, met 
betrekking tot de minimum waarden van 
het weerstandsmoment, geheel herzien.
De 8e aanvulling van het Reglement van 
Bureau Veritas levert derhalve een belang
rijke bijdrage voor de beoordeling van 
diverse belangrijke constructiedelen in de 
scheepssterkte.

NIEUW SBERICHTEN
PERSO NALIA

C. van Duyvendijk f
Op 14 februari 1969 overleed te Rotterdam  
in de leeftijd van 79 jaar de heer C. van 
Duyvendijk, directeur N .V . M achinefabriek 
Van Duyvendijk & Van Overbeek te  R otter
dam.
De heer V an Duyvendijk was lid van de 
N ederlandse Vereniging van Technici op 
Scheepvaartgebied.

M. S. Harte t
Op 20 februari 1969 overleed te  V oorburg in 
de leeftijd van 46 jaar de heer M. S. Harte, 
technisch adviseur Technische H andelm aat
schappij K im m an N .V . en F ag  N ederland 
N.V. te Rotterdam .
De heer H arte was lid van de Nederlandse 
Vereniging van Technici op Scheepvaartge
bied.

Lloyd’s Register of Shipping opent kantoor 
te Varna (Bulgarije)
D oor he t plaatsen van de heer J. K . Young 
als exclusief surveyor te V arna, Bulgarije, 
met een kantoor in V aptzarov Street 4, is 
Lloyd’s Register nu  ook in Bulgarije geves
tigd.
M idden 1968 was de Bulgaarse handelsvloot 
ongeveer 548.000 gross tons, w aarvan meer 
dan de helft geklasseerd bij Lloyd’s Register 
of Shipping.
D e nu 56-jarige heer Young is voordien ge
plaatst geweest in  Toronto, M almö, D uin
kerken, Hongkong, G reenock en Nantes.

Nieuwe behuizing N.V. Beton- en Aanne
mingsbedrijf Gebr. Koud ijs
M et ingang van 17 februari 1969 zijn de 
kantoren van bovenstaande vennootschap 
verplaatst naar: Baanweg 7-9 (hoek Burg. 
Baum annlaan), Rotterdam -8. H et telefoon
num m er is geworden: 010-15 97 11.

Afscheid L. Daae Ing.
Op 25 februari 1969 heeft de heer L. Daae 
Ing., inspecteur van Vinke & Co. te Rotter
dam, tijdens een receptie, wegens h e t berei
ken van de pensioengerechtigde leeftijd, af
scheid genom en van genoemde vennootschap.

VMF/ Stork-Werkspoor
In 1968 hebben bij de Vennootschap een 
aantal benoem ingen en functiewijzigingen 
plaatsgevonden.
D e gewijzigde samenstelling v an  de R aad van 
Bestuur en van de Staf van de Vennootschap

per 2 oktober 1968 is nu:
Raad van Bestuur: ir. C. J. Andriessen, ir. 
A. M. Avéres, M. H. D am m e, dipl. ing. 
E.T.H., ir. A. M eijer, ir. J. M. G. D. Baron 
van Slingelandt.
Secretaris van de Vennootschap: mr. G. A. 
W. van O verbeek de Meyer.
Hoofd In terne Accountantsdienst: A. H. 
Maas.
Directeur S tafbureau  Algemene Personeels
zaken: mr. H . C. van Geer.
Directeur S tafbureau  Commerciële Zaken: 
A. L. S. van Heel.
O nderdirecteur van de Vennootschap: (spe
ciaal belast m et de leiding van h e t Stafbureau 
Financieel-Econom ische Zaken) Joh. H. Lig- 
teringen.
Directeur S tafbureau  Handelspolitieke Z a
ken: B. M. V eraart.
In februari 1969 is het Stafkantoor van de 
Vennootschap verplaatst naar de Vlaardin- 
genlaan 11 te Am sterdam .

Mutaties bij de Scheepswerf Hoogezand 
N.V., Hoogezand
In verband m et de benoemingen, die per 
1 januari 1969 bij bovenstaande vennoot
schap hebben plaatsgevonden, berust de 
leiding thans bij de heren: J. H . G. Bode- 
wes te G roningen, directeur; G. F. H . 
Oosterop te  Bergum , directeur; W. Eisseler 
te Kolham, adjunct-directeur en N . Crui- 
nring te H oogezand, adjunct-directeur.

Nieuwe behuizing N.V. Vereenigde Neder- 
landsche Scheepvaartmaatschappij
Van bovenstaande vennootschap ontvingen 
wij de volgende mededeling:
Wij delen U  h ierdoo r mede, dat wij op 1 
m aart a.s. ons nieuwe kantoorgebouw  te 
Rijswijk hopen  te  betrekken.
In dit gebouw  —  w aarin ons hoofdkantoor 
gevestigd zal zijn —  zullen alle op onze Lijn
diensten betrekking  hebbende afdelingen uit 
A m sterdam  en  Rotterdam , alsmede de af
delingen van ons huidig kantoor Den Haag 
geconcentreerd worden.
Vanaf 1 m a a rt zijn wij als volgt te bereiken: 
adres: D r. H . C olijnlaan 204, Rijswijk (Z.H.), 
postbus: 4656, telefoon: 070-999100, telex 
32554, telegram adres: Kerklijn-Den Haag.
In A m sterdam  en R otterdam  zullen agent
schappen gevestigd blijven. H e t agentschap te 
Am sterdam  za l to t 15 februari gevestigd 
blijven in de hu id ige accom modatie t.w. het 
A frikahuis, Spui 10a. V anaf genoemde da
tum  zal d it agentschap overgaan naar een 
nieuw kan too r, t.w. het H oechst Gebouw, 
3e etage, S ara B urgerhartstraat 25, postbus: 
8200, A m ste rd am -1015, telefoon: 020-
165522, telex: 11055, telegram adres: Kerk- 
agency.
D it kantoor treed t op als agent voor: Holland- 
A frika Lijn, H olland-Perzische G olf Lijn, 
H olland-W est-A frika Lijn, The Nigerian 
National Shipping Line Ltd.
H et agentschap te R otterdam  blijft gevestigd 
in het A tlan tic  H uis, W estplein 2, Postbus: 
547, R otterdam -2 , telefoon.' 010-114600, 
telex: 21257, telegram adres: Kerkagency.
Dit kan toor is agent voor: H olland-Australië 
Lijn, H olland-B om bay-K arachi Lijn, Hol- 
land-B engalen-B urm a Lijn, H olland-Perzi
sche G olf L ijn, H olland Oost-Azië Lijn.
Deze agentschappen  zullen h e t contact on
derhouden m e t verschepers resp. ontvangers 
van lading en  hen gaarne van  dienst zijn m et 
inlichtingen o m tren t onze Lijndiensten.

Technische Hogeschool Delft
G eslaagd voor het doctoraal examen voor 
w erktuigkundig ingenieur:
T. de Jong, Badhoevedorp; H. Leeuw, 's-G ra- 
venhage; J. P. Cannegieter, Delft; B. T iche
laar, Delft; G. G. van den Berg, A m ster
dam ; R. T. G. Louwaard, A m sterdam ; A. 
M ichael, Amstelveen; P. de Ruwe, M aar
tensdijk; M. Kros, Dordrecht; P. Leening, 
Zw ijndrecht; M. L. Uyterlinde, Barendrecht; 
J. M . Esser, Haarlem; F. J. M. K im m an, 
W assenaar; M. G. C. M. M arres, M aastricht; 
W. Schalborn, Delft; J. A. M. D eckers, R ot
terdam ; B. P. Rauwerda, Zwanenburg; L. 
van d er Schelling, Rotterdam ; H. S. van de 
Velde Keyser, De Bilt; M. W ithaar, M eppel; 
W. P. Mossel, Amsterdam.

G eslaagd voor het doctoraal exam en voor 
scheepsbouwkundig ingenieur
W. P. J. M. Kerckhoff, Rijswijk; A. M. 
S tuurm an, Leidschendam.

Atlantic Container Line gaat ook Canada 
bedienen
D e H olland-A m erika Lijn, één van de p a rt
ners in de Atlantic Container L ine, deelt 
m ede dat vanaf m aart 1970 de Canadese 
haven H alifax met de ro ll-on /ro ll-o ff con
tainerschepen van de Atlantic C ontainer Line 
zal w orden bediend.

Grote activiteit van de N.V. Appingedammer 
Bronsmotorenfabriek, Appingedam
Bij de Bronsmotorenfabriek te A ppingedam  
is m om enteel in opdracht een totaal verm o
gen van bijna 23.000 pk, verdeeld over 22 
eenheden, variërende van 2400 to t 190 pk. 
H ieronder zijn export-opdrachten voor Zw e
den, Engeland en de Bahama-eilanden.

Nieuwe opdrachten
D e N .V . Koninklijke M aatschappij ,,De 
Schelde” te  Vlissingen, lid van de Rijn- 
Schelde Groep, ontving van de A .E.G. te 
H am burg  opdracht tot het leveren van vier 
zeer grote tandwielkasten.
D eze tandwielkasten zijn bestemd voor een 
viertal tankers, welke in de Duitse Bonds
republiek zullen worden gebouwd. D e kasten 
dienen voor het vertragen van zeer hoge toe
ren ta llen  van de voortstuwingsturbines tot 
lage omwentelingssnelheid van de scheeps
schroeven.
H e t betreft hier tandwieloverbrengingen van 
groot vermogen nl.: 1 x 30.000 pk bij 100 
om w ./m in . aan de schroef, 1 x 24.000 pk bij 
100 om w ./m in. aan de schroef, 2 x 24.000 
pk bij 85 om w ./m in. aan de schroef.
D e opleveringsdata van deze tandwielkasten 
liggen tussen februari en augustus 1970.
M et deze opdracht is het aantal overbren
gingen van dit type, die door „D e Schelde” 
geleverd respectievelijk in opdracht zijn, ge
stegen to t 16 stuks.
D it zijn niet de eerste tandwielkasten die 
„D e  Schelde” naar de Duitse Bondsrepubliek 
levert.
H et is „D e Schelde” m et deze opdracht op
nieuw  gelukt, deze zware tandwielkasten, die 
m et grote precisie vervaardigd m oeten wor
den, naar een typisch industrieel land als 
de D uitse Bondsrepubliek te mogen leveren. 
A l deze overbrengingen zijn van het moderne, 
door „D e Schelde” ontwikkelde laagbouw- 
type, zoals deze onder andere zijn geïnstal



leerd in drie T exaco-tankers die in 1968 door 
,,D e Schelde” en W ilton-Fijenoord (leden 
van de Rijn-Schelde G roep) werden opgele
verd. V oorts kreeg het passagiersschip 
H am burg  twee „Schelde"-laagbouw  kasten 
en w erden twee in de Bondsrepubliek ge
bouw de Shell-tankers en 4 Texaco-tankers 
voorzien van een kast van dit m oderne type 
m et een verm ogen van 28.000 pk.
M et deze opdrach t zijn enkele m iljoenen gul
dens gem oeid.

Scheepsw erf G ebr. A kerboom  N .V . te Leiden 
is door een Belgische opdrachtgever de bouw 
opgedragen van een dubbelschroef perso- 
neelsvaartuig.
H et schip krijgt een lengte van 22 m, een 
breedte van 5,74 m, een holte van 2,64 m en 
een d iepgang van  1,70 m. H et schip zal 
w orden uitgerust m et 2 stuks dieselm otoren, 
175 pk  elk, en krijgt een snelheid van circa
11,5 knoop.
H et vaartu ig  b iedt accom m odatie voor 80 
personen en  zal w orden uitgerust m et m o
derne navigatie-apparatuur.
V oor dezelfde opdrachtgevers w erden door 
dezelfde w erf in 1965 en 1966 een dergelijk 
personeelsvaartuig en een snelvarend direc- 
tievaartu ig  gebouwd.
D e enorm e toenam e van onderhoudsw erk
zaam heden  in h e t Belgische Scheldegebied 
m aak t de inzet van een tw eede personeels
vaartu ig  noodzakelijk.
H et vaartu ig  zal in septem ber 1969 worden 
opgeleverd.

T ewaterlatingen
31 Januari 1969 is m et goed gevolg te w ater 
gelaten een ro tsbreker zonder eigen voort
stuw ing CO. 724 v an  V erschure & Co’s 
Scheepsw erf en M achinefabriek  N .V . te 
A m sterdam , bestem d voor Vsesojuznoje 
E xportno-lm portno je O bjedininije „Sudoim- 
p o rt” te M oskou.
H oofdafm etingen zijn: lengte 33,00 m,
breedte 14,00 m, ho lte  3,00 m.
Deze ro tsbreker zonder eigen voortstuw ing 
w ord t gebouwd onder toezicht van bureau 
V eritas voor de klasse: 1 3 /3  D (Service
de Port) 1.1.

21 F ebruari 1969 is m et goed gevolg te 
w ate r gelaten het m otorschip M angen, 
bouw num m er 308 van de firm a C. Amels & 
Zn. Scheepsw erf en M achinefabriek „W elge
legen” te M akkum , bestem d voor de rederij 
N .V . R em us te A m sterdam .
H oofdafm etingen zijn: lengte 69,11 m,
breed te 11,85 m, holte 3 ,82 /6 ,90  m.
In dit schip w ordt geïnstalleerd een 4-takt, 
enkehverkende M aK -m otor van het type 8 
Mti 452 A K  m et een verm ogen van 1500 pk 
bij 350 om w /m in .
H et m otorschip M angen  w ord t gebouwd 
onder toezicht van bureau  V eritas voor de 
klasse: >ï< 1 3 /3  L 1.1. A. & C.P. G lacé III 
(pour Tm ax =  3,77 m G lacé I).

Proeftochten
Op de Eem s heeft proefgevaren het m otor- 
kustvaartu ig  Stella, dat w erd gebouwd bij 
de Scheepsw erf „W esterbroek” voorheen J. 
G . B röerken te W esterbroek voor W estduitse 
rekening. D e voornaam ste afm etingen zijn: 
lengte over alles 61,30 m, lengte tussen lood
lijnen 55 m, breedte op spant 10 m , holte tot

hoofddek 3,10 m, holte tot shelterdek 5,60 m 
en een beladen diepgang van 3,06 m.
De Stella  behoort to t het shelterdektype 
en m eet bij een draagvermogen van circa 
780 ton m inder dan 299 brt. Het schip is 
uitgerust m et m asten m et twee laadbomen 
met elk een hijsverm ogen van 3 ton.
Als voortstuw ing is geïnstalleerd een 900 pk 
M aK-hoofddieselm otor die het schip een 
snelheid geeft van 12 mijl. De nautische en 
technische u itrusting is geheel modern. De 
bouw geschiedde onder toezicht van Klasse 
G erm anischer Lloyd en de Seeberufsge- 
nossenschaft.

Op de Eem s is een geslaagde proefvaart ge
m aakt m et het m otorvrachtschip Redgate 
d a t is gebouwd bij de N.V. Scheepswerven 
voorheen G ebr. Van Diepen te W aterhuizen 
(G ron.) voor rekening van de rederij The 
T urnbull Scott Shipping Company Limited 
te Londen. De Redgate behoort tot het 
shelterdektype en heeft een draagvermogen 
van 1625 ton bij 699,89 bruto register ton 
als open shelterdekker en 2620 ton bij 
1431,89 bru to  register ton als gesloten shel
terdekker. De voornaam ste afmetingen be
dragen: lengte over alles 77,20 m, lengte 
tussen de loodlijnen 69,50 m, breedte op 
spant 11,80 m , holte to t het hoofddek 6,85 
m. De ruim inhoud voor granen bedraagt 
ca. 110.000 kubieke voet.
De voortstuw ing geschiedt door middel van 
een 8 cilinder 4 tak t M aK-dieselmotor, type 
8Mu451 A K , van 1500 pk bij 375 om w /m in, 
terwijl voorts in de m achinekam er nog twee 
Deutz-diesel hulpm otoren staan opgesteld, 
type F 10L714, 10 cilinder, van 150 pk bij 
1500 om w /m in  en één Deutz-diesel, type 
F3L8S12D , 3 cilinder, van 26 pk bij 1500 
om w /m in, voor de aandrijving van pompen 
en com pressoren.

Op de Eem s is een geslaagde proefvaart 
gem aakt m et he t nieuwe m otorvrachtschip 
Saltersgate, dat is gebouwd bij de Scheeps
w erf G ebr. Suurm eyer N.V. te Foxhol 
(Gron.) voor rekening van de rederij The 
Turnbull Scott Shipping Company Limited 
ie Londen.
De Saltersgate behoort tot het shelterdektype 
en heeft een draagverm ogen van 1625 ton 
bij 699,89 bruto  reg. ton als open shelter
dekker en 2620 ton bij 143,189 bruto reg. 
ton als gesloten shelterdekker.
De voornaam ste afmetingen bedragen: lengte 
over alles 77,20 m, lengte tussen de loodlijnen 
69,50 m, breedte op spant 11,80 m, holte tot 
hoofddek 6,85 m, holte tot tussendek 4,25 
m, beladen diepgang als open shelterdekker 
4,37 m en als gesloten shelterdekker 5,75 m. 
De ruim inhoud voor granen bedraagt ca. 
110.000 kubieke voet.
De voortstuw ing geschiedt door middel van 
een 8 cilinder 4 tak t MaK-dieselmotor, type 
8 M u45IA K , van 1500 pk bij 375 om w /m in, 
terwijl voorts in de m achinekam er nog twee 
Deutz-diesel hulpm otoren staan opgesteld, 
type F  10L714, 10 cilinder van 150 pk bij 
1500 om w /m in  en één Deutz-diesel type 
F3L8812D , 3 cilinder, van 26 pk bij 1500 
o m w /m in  voor de aandrijving van pompen 
en com pressoren. Tijdens de proefvaart is 
een snelheid behaald van ruim 12 mijl. H et 
schip is dusdanig geautomatiseerd dat met 
een onbem ande m achinekam er kan worden 
gevaren.

Verkochte schepen
Door bemiddeling van Supervision Shipping 
& Trading in Rotterdam  hebben de Erven 
rnr. A. Oudman in R otterdam  het ms. Taurus, 
bouwjaar 1937, m etende 310 brt en 410 dwt 
naar Tripoli, Libië, verkocht; het schip is 
inmiddels overgedragen en zal binnenkort 
onder de nieuwe naam M aritsa  n aar de M id
dellandse Zee vertrekken.
Eveneens is door bemiddeling van. boven
staande firm a verkocht het ms. Vivat, bouw
jaar 1956, van m evrouw  S. Oosterhuis-M e- 
singa uit Den Haag, m etende 433 b rt en 455 
dwt, uitgerust m et een M aK-m otor van 360 
pk en verkocht aan The Com pany for mv 
Vivat in K alm ar, Zweden. H et schip is in
middels overgedragen en blijft onder de oude 
naam in de vaart.

Bestellingen voor vier supertankers
Kockums Mek. Verkstad te M alm ö heeft 
onlangs van drie E uropese reders bestellingen 
ontvangen voor drie olietankers van 251.000 
ton en een van 210.000 ton dw, die in 1970 
en 1971 afgeleverd m oeten worden.
Ze zullen alle voortgestuwd w orden door 
stoom turbines van het type Kockum-Laval 
AP-32 m et drievoudige tandwieloverbrenging 
en een continu verm ogen van 32.000 shp bij 
85 om w /m in. D e garantiesnelheid bedraagt 
15,7 knoop voor de grote schepen en 16,0 
knoop voor het kleinste, geheel beladen en 
met 100 %  machinevermogen.
De hoofdafm etingen zijn bij 251.000 t  dw: 
lengte over alles 339,24 m, lengte tussen 
loodlijnen 329,18 m , breedte op he t spant 
51,82 m, holte tot bovendek 25,60 m en 
diepgang (zomer) 20,04 m.
Bij 210.000 t  dw zijn de afm etingen: lengte 
over alles 316,07 m, lengte tussen loodlijnen 
304,76 m, breedte op het spant 48,77 m, holte 
tot bovendek 24,50 m en diepgang (zomer) 
18,96 m.
De 251.000 tonners zijn de grootste scheeps- 
klasse, die to t nog toe op een Zweedse werf 
besteld is, terwijl de 210.000 tonner nr. 7 is 
in een serie, w aarm ee onlangs een begin 
gemaakt is.
De nieuwe bestelling, w aarvan de waarde 
ca. £  33.000.000 bedraagt, b rengt de order
portefeuille van de werf tot een totaal van 
12 schepen en 2,3 milj. ton dw.

Dok voorschepen van 500.000 ton bij Napels
De Italiaanse autoriteiten hebben hun toe
stemming gegeven to t het bouwen van een 
gegraven dok w aar tankschepen to t 500.000 
ton dw in kunnen w orden opgenom en. H et 
dok kom t in het havenareaal van Napels. 
Het project vergt een investering van bijna 
90 mln gld, w aarvan 70 mln door de staat 
zal worden verstrekt.
Het dok —  het grootste in he t M iddellandse 
Zeegebied —  krijgt een lengte van 400 m en 
een minimum diepte van 70 m. H et dok kom t 
op het terrein van de Societa Esercizio Bacini 
Napoletani, die waarschijnlijk ook de overige 
20 mln gld in de aanlegkosten zal bijdragen. 
Langs het dok zullen twee kranen  m et elk 
een hefvermogen van 70 ton worden geïnstal
leerd.



t ij d s c h r if t e n r e v u e

Uittreksels van enige belangrijke artikelen uit buitenlandse tijdschriften, zoals deze worden verwerkt in de 
kaartzendingen, welke het Nationaal Technisch Instituut voor Scheepvaart en Luchtvaart maandelijks aan de 
daarop geabonneerden doet toekomen. De aanwinsten der bibliotheek op nautisch, resp. technisch gebied wor
den eveneens, op kaarten vermeld, aan bovengenoemde abonnees toegezonden. Niet-abonnees kunnen zich afzon
derlijk op deze aanwinstenlijsten abonneren. Inlichtingen worden gaarne verstrekt door de directie van het Insti
tuut, Burg. s’Jacobplein 10, Rotterdam (tel. 13 20 40).

,,AI1 purpose control valve makes debut”.
Tijdens de Internationale Instrum enten Tentoonstelling in  Düsseldorf, 
heeft de W orthington Controls Co. een zeer revolutionaire klep op de 
m ark t gebracht, de z.g. „Carnrex valve”. Ofschoon geheel afwijkend 
van  de conventionele klep ontwerp en, heeft m en toch getracht de b e
trouw bare eigenschappen van  kogel-, bal- en vleugelkleppen te com 
bineren en gebruik er van te  m aken in  het eigen ontwerp w aardoor de 
klep gebruikt kan  w orden in  alle gevallen w aarin de andere toegepast 
worden. D e klep w ordt door W orthington genoemd „a control valve of 
the fu tu re ’, die voor 80-90 % aan  alle voorkomende eisen zou vol
doen. H et ontwerp kom t neer op een excentrische, zich zelf instellende 
draaiende plug. H ierm ede w orden de slepende wrijving v an  balkleppen 
verm eden en door het excentrisch draaien de hoge zitting-krachten, 
die nodig zijn bij het sluiten van de kogel- en vleugelkleppen. N a  een 
beschouwing van  de eisen, die m en zich stelde en de oplossingen die 
daarvoor werden gevonden w ordt ook nog besproken de grote range 
in tem peratuur w aarin de klep bruikbaar is nl. tussen — 320 °F  en 
+ 7 5 0  °F.
(Petroleum Times, 25 okt. 1968, blz. 1552, 2 afb.).

„Cargo lioisting system responsive to the vertical movements of a 
boat”.
V oor het overnem en van goederen in open zee tussen tw ee schepen of 
een schip en een boorplatform  is door de Rucker Com pany onder de 
naar Transloader een k raan  ontwikkeld, waarbij schade door verticale 
golfbewegingen w ordt voorkom en. H et systeem gebruikt een tussen 
beide vaartuigen c.q. booreenheden aangebrachte draad, die n aa r  ge
lang van de verticale bewegingen m eer of m inder onder spanning kom t 
te staan. H et spanningsverschil w ordt door een gevoelig m eetapparaat 
op de winch van de k raan  overgebracht en regelt op deze wijze de 
snelheid bij het hijsen of afvieren. D e hydraulische T ransloader is in 
staat verticale scheepsbewegingen to t een maximum v an  8 voet op  te 
vangen bij het behandelen van een ladingeenheid van 6000 lbs gewicht. 
H et principe is nagenoeg gelijk aan het Yo-Yo systeem van W esting- 
house E lectric Corp., dat evenwel elektrische overbrenging heeft. Beide 
genoemde uitvoeringen lenen zich ook goed voor gebruik aan boord  
van onderzoekingsvaartuigen bij het werken met oceanografische ap
paratuur.
(Marine Technology, Vol. 5, no. 4, oktober 1968, blz. 413, 1 tek., 
1 foto).

„Einige Aspekten der kunftigen Entwicklung von Gefriereinrichtun- 
gen für Fischereifahrzeuge”, D r. Ing. E. Flügel.
H ierin  w ordt een overzicht gegeven van de koeltechniek a /u  van 
vissersvaartuigen welke to t op heden is toegepast en  de gebruikte 
systemen nader omschreven. Aangezien het conserveren middels koe
ling, hetzij door de afkoeling van  de mim te, hetzij door directe afkoe
ling van het produkt, verw acht mag worden een steeds belangrijker 
plaats te  zullen gaan innemen, is het zeker nodig te  bezien o f de 
huidige systemen nog verbeterd kunnen worden en de verdere nood- 
zakeiijke ontwikkeling te bestuderen. In  dit artikel w ord t hierop in
gegaan en de verschillende aspecten zijn uitvoerig belicht. D e eind
conclusie luidt, dat het te verwachten is dat in de toekom st hoogw aar
dige m echanische en autom atisch werkende koelinrichtingen voor het 
direct bevriezen van de produkten in handige kleine verpakking zullen 
w orden gevraagd. H et luchtkoelsysteem zal in het scheepsbedrijf op de 
achtergrond treden. Ook pasteurisatie middels bestralen dient in  het 
oog gehouden te worden.
(Schiffbautechnik, jaarg. 18 no. 10, oktober 1968, blz. 554-558, 7 afb.). 

„Small craft stabilisation”.
D oor V osper T hornycroft is een compacte, goedkope stabilisator ont
wikkeld voor boten van 40-60 voet en zelfs van 30 voet lengte. Deze 
„M inifin” installatie bestaat u it twee vinnen (bij kleine vaartu igen kan 
w orden volstaan m et één vin) gem onteerd op assen, die n iet-intrekbaar 
door de rom p w orden doorgevoerd. De assen ontlenen hun  ro tatie aan 
twee enkel-werkende hydraulische cilinders, die w orden geactiveerd 
door elektrische signalen van  een gyro-unit. D e bijbehorende uitrusting  
bevat twee oliepompen, aangedreven door de hoofdm otor, en een olie- 
koeier m et tank. Als voornaam ste onderdeel voor de w erking van  de

„Minifin"’ wordt genoem d de hydraulische solenoide klep, die de olie
toevoer naar de hydraulische cilinders regelt in response op de elektri
sche signalen. D e benodigde elektrische spanning voor gyro-m otor e n  
regelklep bedraagt 12 V  gelijkstroom. H et stroom verbruik is 190 \V  
bij starten en 130 W  gedurende de werking. G eclaim d w ordt een slin- 
gerreductie to t 90 % bij vaarsnelheden van 8-15 mijl per uur. W an n eer 
de vinnen niet w orden  gebruikt fungeren zij als kimkielen.
(Shipbuiiding and Shipping Record, Vol. 112, no. 14, 11 oktober 1968, 
blz. 472-473, 1 schem a, 3 fo to’s).

„Seebeck-Schleppwinden”.
A an boord van de nieuw e D uitse sleepboot „Bremen” (7500 pk) v an  
de rederij U R A G  is een installatie voor trossenbehandeling toegepast, 
die afwijkt van de to t dusver gebruikelijke methode. De installatie 
bestaat nl. uit twee naast e lkaar opgestelde en onafhankelijk van e lk a a r  
aangedreven trossenlieren m et twee bijbehorende verticale kaapstanders 
van het fabrikaat Seebeck. De trommels met een buitenwerkse d iam eter 
van 1700 mm en een binnenw erkse doorsnede van 720 m m  zijn g e last 
en in lagen op de as aangebracht. De capaciteit van iedere tro m m el 
bedraagt 800 m eter stalen tros m et een om trek van 6 duim  en is te v e n s  
in staat om tussengevoegde lengten ketting to t 8 m eter op te n em en . 
De trekkracht van ieder der hydraulische lieren is berekend op 24 to n  
bij een hieuwsnelheid van  16 m /m in . In noodgevallen kunnen de lie re n  
door een klauwkoppeling aan elkaar worden verbonden en als één  u n i t  
dienst doen. H et aggregaat voor aandrijving van de beide pom pen b e 
vindt zich in de m achinekam er. Technische bijzonderheden wro rd e n  
nader toegelicht (afstandbediening, enz.).
(Hansa, jaarg. 105, nr. 21, 1 nov. 1968, blz. 1837-1839, 1 sch em a , 
3 fo to’s).

„The dynamïc pressure by swashing cargo oil”, K. Nishimaki, Y. H a ra ,  
T. H ori en M. K inoshita.
Voor het ontw erpen van tanks, en  nog sterker geldt dit voor het g eh e le  
schip, moet de constructeur over een nauwkeurig overzicht kunnen b e 
schikken hoe groot de dynam ische druk  op de schotten zal b ed ra g en  
en in hoeverre w ashbulkheads deze druk kunnen verm inderen. D o o r  
de Japanse H itach i Zosen w erf is een reeks experim enten u itg ev o erd  
met een speciaal ontw orpen oscillator ter bestudering van dit p ro b leem , 
waarbij drie situaties in beschouwing w erden genomen, t.w. de n o rm a le  
druk van de hoeveelheid olie in  een tank, de verm eerderde druk d o o r  
stampen van het schip en  de druk  veroorzaakt door de golfbew eging 
van het vrije oppervlak. In  een form ule is de berekening van d e z e  
drukken vastgelegd m et als bekende factoren: lengte, breedte, d ie p te , 
vloeistof hoogte en  stam phoek. D e grootste dm k werd geconsta teerd  
bij een geladen tan k  w anneer de lengte/ diepte verhouding m in d e r  
bedraagt dan 1,3. B edraagt de L /B  verhouding van de tank m eer d a n
2,5 : 1 dan dient voor berekenen van de druk het cijfer van de d ie p te  
van de tank verdubbeld te  w orden. Voorts w ordt in een grafiek i .v .m . 
het bepalen van de reductie van  de druk in een tank de invloed w e e r 
gegeven van openingen met verschillende diameters in de w ash b u lk -

(Hitachi Zosen, Vol. 11, nr. 3, juli 1968, blz. 23-24, 3 graf.).

„Acoustic Cladding for Diesel Engines”.
D oor het „A dm iralty  Engineering Laboratory” werd een systeem v a n  
geluiddempende bekleding ontwikkeld, dat door de fabrikanten v a n  
de N apier D eltic dieselm otoren op een van haar 18-cilinder d ie s e l
m otoren werd toegepast. E r werden gunstige resultaten bereikt o n d e r  
voorbehoud, dat volledige bekleding werd aangebracht. Het p r in c ip e  
van de bekleding berust op het aanbrengen van een omhulsel, d a t i.v m . 
onderhoudsw erkzaam heden in delen moet zijn uitgevoerd H et o m 
hulsel beslaat u it een binnenhuid, die nauwkeurig de vormen van d e  t e  
bekleden m achinedelen volgt, en een buitenwand met een tu ssen ru im te  
van 5 cm, die opgevuld w ordt m et een plastic schuimlaag. De b in n e n 
wand w ordt gem aakt van glasvezel vermengd met hars, terwijl d e  
buitenwand van hetzelfde m ateriaal w ordt vervaardigd, bestaande u i t  
twee lagen m et daartussen loodpJaten. De com binatie van het s c h u im  
en lood geven als resultante een zeer lage resoneerfrequentie, dus e e n  
goede geluiddemping.
(Trans, of The Institute o f Marine Engineers, nr. 8, aug. 1968, b l z .  
13-14, M arine Eng. Journal, 1 afb.).


