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Inleiding

Welke ontwikkelingen in de werktuigbouwkunde zijn er gaande en op handen, die van belang gaan worden voor de scheepvaart? 
Een interessant onderwerp, met twee kanten. Hel is namelijk misschien eenvoudiger de grenzen van het mogelijke in ons vak in ab
solute zin a f te tasten dan meteen aan te geven wat daarvan in de scheepsbouw toepassing zal vinden. Reeds vandaag —  en al langer 
—  is het toch zo dat de typische problematiek van schip en scheepswerktuig beperkingen m et zich meebrengt ten opzichte van wat 
in ruimere zin  mogelijk is.
Deze laatste bewering, die gemakkelijk te staven is, houdt niet onmiddellijk kritiek in op een zeker conservatisme dat de techni
sche kringen rond het schip zou kenmerken, maar het zou toch kunnen zijn dat zulk een kritiek er uit zou kunnen ontslaan, wan
neer de afstand tussen het aanvaarde en het mogelijke groter zou worden.
In het verleden, dat wij als afgesloten mogen beschouwen —  terwijl de toekomst zich nog niet afgetekend heeft —  zijn er perioden  
aan te wijzen geweest waarin de scheepswerktuigbouw het front van de techniek uitmaakte; vooral in de niet-wetenschappelijke (fane- 
ro-technische) inventief-creatieve periode van de vorige en het begin van deze eeuw.

Ten tijde van Parson’s Turbinia was dit in hoge mate evident. 
W anneer ik  het goed bekijk moet men tot de conclusie komen 
dat dit front zich onder invloed van de geconcentreerde research 
en ontwikkeling op andere gebieden —  geavanceerde indus
trieën, landverkeer, luchtvaart en laatstelijk kerntechniek en 
ruim tevaart —  geheel verplaatst heeft, en dat er dingen ge
beurd zijn waar de scheepswerktuigbouw wat koud van geble
ven is. Als dat zo is heeft dat redenen en oorzaken.
Redenen zijn ongetwijfeld bijvoorbeeld de veel sterkere nadruk 
op concentratie in ruimte en gewicht van machinerieën in die 
andere genoemde gebieden, in het feit dat daar, althans to t voor 
kort, met veel kortere bedrijfstijden gerekend kon worden (dat 
is bepaald niet m eer waar in  zijn algemeenheid!), of dat inge
wikkelde processen nauwkeuriger beheerst moeten worden dan 
door menselijk ingrijpen mogelijk is. Oorzaken zouden kunnen 
zijn dat voor de genoemde andere gebieden veel grotere ont
wikkelingsprojecten, vaak onder grote nationale budgetten, tot 
ontwikkeling zijn kunnen komen en dat veel grotere industriële 
concentraties zijn ontstaan. D e scheepsbouw en zijn entourage 
dreigen in de moderne industriële omgeving door hun wat am
bachtelijk blijvende karakter in de achterhoede te raken. Op
merkelijk is daarbij dat een zaak die te land en in de lucht heel 
duidelijk is, namelijk dat men het van de grondige vooront
wikkeling en de daarop volgende massale produktie moet heb
ben, te water lang niet zo duidelijk spreekt, met enkele uitzon
deringen op het gebied van de machinebouw. Het is heel goed 
mogelijk dat dat niet anders kan, dat in lengte van jaren de 
economische omstandigheden welke decisies bepalen ten aanzien 
van schepen zoveel varianten in het leven blijven roepen als 
thans ook het geval is; en w aar zoveel varianten zijn (en anders 
dan in de ruimtevaart de beurs smal is) kan men niet anders 
dan conservatief zijn. M en moet dan zekerheid tot in de hoogste 
m ate scheppen, wat meebrengt op bekend terrein te moeten blij
ven en slechts dat over te nemen wat elders reeds bewezen heeft 
veilig te zijn.
H et zou eohter kunnen zijn dat de eisen van het „onbemande 
schip” zo veel stringenter nog naar voren komen dat geheel 
nieuwe concepten van duurzaamheid in dezelfde richting dwin
gen van veel verdere voorstudies met het noodzakelijke gevolg 
van standaardisatie, en dus grotere seriefabricage. Dat automa
tisering een consequentie is van het reduceren van bemanning 
ervaren wij reeds nu. H et is tenslotte denkbaar dat de economische 
omstandigheden tot grotere vermogenconcentraties gaan dwin
gen, w aardoor ruimte en gewicht anders in de schaal komen te 
liggen dan thans. Ik  zal deze beschouwingen niet doortrekken 
tot in het fantastische m aar eenvoudig maar beginnen met een 
overzicht van waar de mogelijkheden tot vernieuwing het dui
delijkst zich aftekenen.

Analyse

Essentie van de werktuigbouwkunde is haar synthese van functie 
en vervaardiging, en wij zullen in beide richtingen moeten speu
ren naar wat nieuw is.
H et begrip functie omvat allereerst de externe doelstelling, dat
gene waarvoor men kennelijk een werktuig nodig heeft, en dan 
daarbij de interne werking, nl. het functioneren van het werk
tuig in de vervulling van die doelstelling. Gekoppeld aan dit 
functiebegrip is de prestatie, dat is de beoordeelde m ate waarin 
aan een gesteld doel beantwoord wordt.
Deze zaken kan men nog buiten de werktuigbouwkunde trek
ken en tot de werktuigkunde rekenen: er zijn immers zo velen 
die alleen deze zijde aangaat: zowel de reder als de scheeps
bouwer, de technische dienst en de WTK interesseert het maken 
niet meer maar wel het fungeren.
M aar de werktuigbouwkunde heeft ten taak het eerstgenoemde 
functiecomplex te materialiseren, en heeft daarom  een taak erbij 
die uit ontwerp, constructie, materialenbewerkingen en organi
satie, kortom uit de fabricage of produktie bestaat. Deze taak 
erbij stelt in een economisch gestructureerde wereld de strengste 
eisen omdat uiteindelijk het element „kosten” geïntroduceerd 
wordt. De werktuigbouwer heeft als leverancier in zijn handen 
het geheel van de rekening die het werktuig in zijn functie aan 
zijn gebruiker (uiteindelijk, in ons geval, de reder) gaat presen
teren tegenover de prestatie, m aar hij moet als fabrikant ook 
kijken naar zijn eigen kosten om zijn produkt op een verantwoor
de manier te maken.
Wij zullen eerst en meer uitgebreid de functionele aspecten onder 
de loep nemen, tot slot in het kort die van de vervaardiging.

Functionele aspecten

U it de veelheid van externe functionele mogelijkheden bepalen 
wij ons hier liefst tot diegene die het schip aangaan: voort
stuwing, besturing, navigatie, communicatie, belading, civiele 
dienst. Maar is dat al niet een wereld in zichzelf? D at omvat 
toch al zoveel dat de gehele werktuigbouwkunde behalve die 
voor de ijle ruimte er in betrokken wordt. Wij zullen niet de 
weg opgaan van een toekomstonderzoek in al deze externe functie- 
gebieden. Zij komen geregeld aan de beurt in voordrachten voor 
deze vereniging. Thans wenden wij ons tot de interne functies, 
die voor de werktuigen aan gelijke principes onderhevig zijn. 
Deze zullen wij de revue laten passeren.

Wij onderscheiden:

—  de in het werktuig zich afspelende primaire (fysisch-chemi- 
sche) processen, die het werktuig zijn externe functie moeten 
doen uitoefenen,



—  de mechanische energiestroom  in, door of uit het werktuig 
m et het geheel der krachtwerkingen en bewegingen,

—  de lager- en scharnierfuncties welke daaruit resulteren,

—  het geheel der levensduur-bepalende fysico-chemische pro
cessen,

—  de besturingsfuncties waarmee het werktuig in zijn omgevend 
systeem is ingepast.

Primaire processen

Onder het eerste hoofd komen wij als belangrijkste tegen: de 
thermodynamische processen die de grondslag van de voort- 
stuwingsmachine en de hulpaggregaten voor energie-opwekking 
uitmaken. Wij willen ons daartoe beperken. Bezien wij voor
eerst de twee huidige hoofdlijnen der ontwikkeling: de stoom- 
installaties en de dieselmotoren.
In de stoominstallaties is een tendentie merkbaar om de veel 
verder voortgeschreden ontwikkeling welke zich te land in de 
grote centrales heeft voorgedaan, althans enigermate in te halen. 
Men kan hier nog lang uit een reservoir van ervaring en gegevens 
uit deze landtechniek putten. Verhoging van stoomdruk en tem
peratuur, her-oververhitting, voorwarmen van het water door 
aftapping zijn alle de laatste jaren overgebracht van de land- 
praktijk op de scheepsinstallatie, maar er zijn nog zeer grote 
achterstanden. Z o is naar een opgave van ir. Scherpenhuyzen het 
verloop van de stoomdrukken en temperaturen bij de NDSM 
ongeveer zo geweest dat men thans tot een 80 ato en 450 °C 
gekomen is. Aftapvoorwarming is sinds 1950 toegepast, her- 
oververhitting is nog onbekend. Deze is in de laatste jaren op 
een of twee schepen in het buitenland toegepast.
Hiertegenover staat dat de landtechniek reeds langere tijd super
kritische ketels kent (325 k g /cm 2), stoomtemperaturen van 550- 
600 °C, meervoudige aftap, terwijl minstens enkelvoudige her- 
oververhitting normaal moet worden genoemd.
H et is interessant de oorzaken van deze achterstanden eens 
door te lopen. Deze liggen deels, en heel duidelijk, in de andere 
externe functie: de centrale, meestal als eenheid in handen van 
een lichaam dat zuiver energieproducent wil zijn en deze functie 
sterk economisch beziet; de scheepsinstallatie primair dienstbaar 
aan het schip, waarbij de zeegang en de risico’s van de vaart 
als zodanig een rol apart spelen. De vermogens der land- en 
zee-installaties liggen meer dan een orde van grootte uit elkaar, 
dat heeft bepaald ook zijn invloed, b.v. ten aanzien van de 
stoomdruk en van het zinvol zijn van bepaalde verfijningen. 
Toch groeit men verder naar elkaar toe. De stoomcentraletech- 
niek pioniert met de extrapolaties, de scheepstechniek past ze toe 
wanneer ze goed ingevoerd zijn. In een bepaald opzicht is er 
ook van toenadering sprake: voor de mammoetschepen komt de 
manoeuvreerbaarheid in een ander licht te staan, met andere 
tijdsconstanten; anderzijds komt men in de centrale-techniek hier 
en daar van het uiterste streven naar theoretische economie terug 
om ook weer wat bedrijfszekerheid en manoeuvreerbaarheid te
rug te winnen die daar toch wel geleden hadden. Het is overigens 
van belang op te merken dat, in tegenstelling tot de scheeps
installatie, de centrale via het koppelnet steun van collega’s kan 
ontvangen! W aar men elkaar zeker ontmoet is op het terrein 
van de automatisering waarover later meer te zeggen is. Hier 
willen wij alleen opmerken dat slechts door geavanceerde auto
matisering een zodanige stookwijze van zware stookolie mo
gelijk is dat het ketelbedrijf thermisch en qua levensduur der 
onderdelen aan hoge eisen van de economie kan voldoen. De 
luchtvervuiling moge op de oceaan geen groot probleem zijn, 
er is dan toch genoeg argument om ook in dit opzicht uit de 
landtechniek wat te leren. H et betreft hier het zo schoon mogelijk 
stoken met een minimum aan luchtovermaat, een moeilijk maar 
reeds zeer ver praktisch opgeloste opgave (fig. 1).
Anders dan de stoom techniek, loopt ten aanzien van de diesel- 
motorontwikkeling de scheepsmotor voorop, dat wil zeggen, heeft 
een volledig eigen plaats aan het front. W ant wij kunnen niet 
ontkennen dat op het tractiegebied eigen ontwikkelingstoppen be-

160 
°C 

U

HO

130

120

110

100

90

80

70

60

50

40

30
0 1 2 % 02 3

GEE ÖL MIT 1,33 % S ---------------------------------------
GEE ÖL MIT 2,42%  S ---------------------------------------
GEE. ÖL MIT 3,2 % S ....................................................

Fig. 1. Effect van het stoken met geringe luchtovermaat op 
het dauwpunt van de rookgassen.

reikt worden. Wat de scheepsmotor heeft bereikt in al de eenvoud 
van zijn proces, dat een minimum aan besturing of regeling be
hoeft, is een laagterecord aan brandstofkosten, dankzij een ther
misch rendement dat op één niveau staat met de modernste 
stoomcentrales —  42 % —  en verkregen wordt uit de goed
koopste stookolie. Slechts hier en daar zal een centrale op plaatse
lijke bitumineuze kool of bruinkool lagere eenheidskosten voor 
zijn calorieën betalen, maar dan met een veel grotere complicatie 
in investering.
Het is dan ook interessant dat in zeer recente tijden de land- 
centraletechniek weer naar de scheepsmotor kijkt. In  Gent is on
langs een 30.000 pk dieselgenerator in bedrijf gesteld (fig. 2). 
nadat decennia lang in Europa niets van deze aard geschied 
was. Dit is, in feite, een typische scheepsmotor! H et ziet er naar 
uit dat wat het thermodynamische proces betreft het uiterste voor 
deze grote machines vrijwel bereikt is. Zij werken, dankzij de 
voortreffelijke turbo-drukvulgroepen, m et 3-voudige luchtover
maat, waardoor de temperaturen van zuigers, deksels en cilin
ders alleszins redelijke waarden blijven behouden. H et laat zich 
voorlopig niet aanzien dat de techniek der tractiemotoren, om met 
behulp van extra turbulentie in de verbrandingsruimten tot ho
gere p0-waarden te komen in de grote langzaamlopende machi
nes zal worden overgenomen. Dan komt eerder een geheel andere 
stap in aanmerking, nl. de overgang naar het multi-motorige schip 
met snellopers, Tegen die tijd zal echter de gasturbine een be
langrijk deel van zijn achterstand ten aanzien van het daarmee 
bereikbare rendement kunnen hebben ingelopen, en het is aan 
geen twijfel onderhevig dat daarmee deze overigens zeer aan
trekkelijke machine een geduchte concurrent kan gaan worden,
De aantrekkelijkheid van de gasturbine, haar eenvoud van con
ceptie (zo al niet van detail!), compactheid en vrijheid van



K g . 2. 30 .000  pk dieselmotor in centrale Gent (A CEC-mededelingen) 
1968.

trillingen, heeft haar de gehele luchtvaart doen veroveren, maar, 
nogmaals, daar ligt de externe functie anders dan bij de scheep
vaart, en op enige militaire toepassingen na is in deze laatste 
de combinatie van laag rendement met een dure brandstofsoort 
prohibitief gebleven. H et in de ogen van velen onbegrijpelijke 
Auris-experiment van jaren geleden heeft dan ook geen navolging 
gevonden.
Ergens doem t evenwel reeds nu een bescheiden toepassingsmo
gelijkheid op. Verleden jaar het Nauw van Calais overstekende 
heb ik voor het eerst de grote hovercraft van de nieuwe auto- 
ferry kunnen zien aanstormen, na al bij Wight te hebben kunnen 
genieten van de twee personenveren die alle met gasturbines wor
den gedreven.
En wanneer de belemmeringen die verhoging van de gastempera- 
tuur in  de weg staan geleidelijk nader worden opgeheven zal er 
m eer ruimte komen in het toepassingsgebied. Met name de koe
ling van de schoepen maakt grote vorderingen; vorderingen welke 
men kan appreciëren wanneer men denkt aan de eerste motor 
van Diesel! (fig. 3 en fig. 4).
V an alle thermische machines is de ontwikkelingsmogelijkheid 
van de gasturbine verreweg het grootst. Toch zal de toepassing 
daarbij dan beperkt moeten blijven tot superieure brandstof, van
wege de directe intense aanraking der verbrandingsgassen met zeer 
hete metaaldelen. Tenzij metallurgische wonderen geschieden of 
de brandstofm arkt geheel van structuur verandert zal het klas
sieke schip het voorlopig nog wel zonder de gasturbine moeten 
stellen. M aar voor hovercrafts en draagvleugelboten ligt hier veel 
moois in het verschiet,
De survey der thermodynamische mogelijkheden zou niet com
pleet zijn zonder tenminste melding te maken van de heetgas 
machine. M aar het wil mij niet gelukken daar een toepassings
gebied voor te zien, dat niet reeds door een der drie oppervlakkig 
besproken machinesoorten goed wordt bediend.

Mechanische energiestromen

Noodzakelijkerwijs moeten de primaire processen de toon aan
geven. Maar hoe ook de thermodynamische processen vorm krij
gen, stromen van mechanische energie blijven onze machines 
doorlopen, constante of periodiek wisselende krachten en momen
ten blijven maatgevend voor hun fysische vormgeving die aan 
elementaire eisen van sterkte en stijfheid moet voldoen.
Deze problematiek heeft twee zijden: die van de sterkte- en stijf- 
heidsleer, anders gezegd de technische mechanica, en die van 
de ontwikkeling der constructiematerialen.
De eerstgenoemde zijde heeft haar elan gehad als een der oudste 
takken van het werktuigbouwkundige denken. H et is heden moei
lijk te zien waar de technische mechanica, die ongetwijfeld nog 
in en voor zeer moeilijke opgaven staat, waarlijk baanbrekend 
werk zal doen dat essentieel nieuwe mogelijkheden in de werk
tuigbouwkunde opent. De functie van deze tak van wetenschap 
is eerder een controlerende; met vallen en opstaan is men veelal 
empirisch ook tot bruikbare oplossingen gekomen die zij, ele
ganter, maar vaak achteraf, kant en klaar levert. Het is jammer 
dat men, zich bewegende in nieuwe gebieden der werktuig
bouwkunde, toch meestal eerst de brokken maken moet daar 
het ondoenlijk is de eventualiteiten te voorzien welke een zinvolle 
toepassing van de technische mechanica a priori mogelijk maken. 
Belangrijker in zijn algemene consequenties is de ontwikkeling 
van materialen die grotere belastingen kunnen verdragen en die 
onder belasting m inder vervormen. Een aantal jaren geleden 
zou men daaraan hebben kunnen toevoegen: materialen welke 
grotere vervormingen kunnen verdragen; m aar het huidige arse
naal van: hoogwaardige verenstalen, kunststoffen als synthetische 
rubber en polypropyleen, en niet te vergeten de gas- en vloei- 
stofveersystemen, bevredigt voorlopig al onze verlangens naar 
materialen voor sterk elastisch deformerende constructies.
De klassieke constructiematerialen, staal aan het hoofd, vertonen 
een continu en geleidelijk ontwikkelingsbeeld dat echter geen 
doorbtaakmogelijkheden toont. Alleen daar waar het gewicht 
zelf der staalconstructie tot zijn belasting bijdraagt, of zelfs daar
van de hoofdzaak uitmaakt, zoals in de bruggenbouw, is op 
spectaculaire wijze de vooruitgang waar te nemen. In de machi
nebouw is na de introductie der nu al weer klassieke gelegeerde 
(Cr-Ni en Va) stalen in de dertiger jaren niet veel te beleven 
geweest, of het m oet zijn het doordringen naar hogere tem pera
turen in de gasturbinebouw, waarover reeds even is gesproken.
Men kan zich afvragen waardoor toch nieuwe metalen zoals 
titanium zo helemaal geen plekjes van een toepassingsge
bied in de klassieke werktuigbouw, zoals deze zich aan boord van 
schepen voordoet, kunnen vinden. De vliegtuigbouw heeft er 
natuurlijk een meer evident emplooi voor, en onlangs zag ik 
een mooie drijfstang voor een racemotor. Is het gewoon m aar te 
duur of ontbreekt op de constructiebureaus ook de wijde blik? 
Zolang in die bureaus het begrip „value engineering” niet uit
drukkelijker in toepassing wordt gebracht blijft het antwoord 
onduidelijk.
A forteriori geldt dit die wonderlijke en nieuwe groep van con
structiematerialen voortgekomen uit het fundamentele onderzoek 
der materie: de monokristallen die zich vooreerst als „whiskers” 
in de fysische laboratoria hebben gepresenteerd m aar die nu al 
toepassingen beginnen te vinden.
Het meest opmerkelijk daarbij is geweest het uitbreiden van de 
kring der mogelijkheden buiten de metalen. Zo is enerzijds kristal
vormig saffier (aluminiumoxyde) thans in de vorm van een zeer 
sterke en tegen hoge tem peraturen bestendige spin vezel verkrijgbaar 
(fig. 5), anderzijds is als misschien meest opzienbarende technische 
prestatie door samenwerking tussen het Engels regeringslaborato- 
rium voor de luchtvaart te Farnborough en Rolls Royce een dusda
nige vezel van zuivere koolstof tot ontwikkeling gebracht (fig. 6). 
Deze wordt verkregen als het koolstofskelet uit een synthetische 
vezel (polyacrylonitril) door middel van een uiterst kunstig tech
nologisch proces, en heeft zowel vastheids- en stijfheidsverschijn- 
selen die die van verenstaal met meer dan een orde van grootte 
overtreffen. Deze vezel is thans in produktie en wordt toegepas'.



Fig, 3. Thermisch rendement van een gasturbine met 
warnitewisseling als functie van de turbine-intree temperatuur 

(dissertatie Dr. Ogada).

als wapening in de kunststof-schoepen van de z.g. turbofanmotor 
waarmee Rolls Royce een ongekend grote order in de V.S. heeft 
veroverd, nl. voor de nieuwe Lockheed „luchtbus”. Hier kan men 
waarlijk zeggen dat deze order alleen dankzij dit nieuwe mate
riaal verkregen is kunnen worden: zowel het gewicht van deze 
motoren als hun brandstofverbruik en last, not least, hun belang
rijk geringer startgeluid, vergeleken met de concurrenten, gaven 
hun een niet te overbruggen voorsprong (fig. 7, fig. 8).
Dit bovenstaande geeft al een veel duidelijker commerciële toe
passing van zulk fundamenteel nieuwe materialen dan het eerder 
wel eens in de pers gemelde gebruik in ruimtevaartapparaten. Men 
kan het toch niet zonder meer als „spin-off” van ruimtevaart
onderzoek kwalificeren, het was luchtvaarttechnologie in directe 
zin.
Zulke materialen zijn nog zeer, zeer kostbaar (het gehele ver
sterkte bladmateriaal: enige honderden guldens per kg) en zullen 
voor veel klassieke constructies niet in aanmerking komen. De dag 
zal zeker komen dat ergens een nieuwe visie op een probleem ont
staat en uit de nieuwe stoffen er een naar voren komt. Eerst een 
stukje, later meer.

Lager- en scharnierfuncties

Voor degene die de historie der werktuigen eens onder de loep 
neemt is het opmerkelijk hoe de problematiek van scharnieren en 
lageringen eerst zoveel later tot oplossing is gebracht dan de alge
mene structuren. Reeds in de achttiende eeuw worstelden de uur
werkmakers met wrijving en slijtage, maar het inzicht in deze ver
schijnselen bleeft lange tijd geheel onvoldoende. Wij mogen Os- 
bom e Reynolds met de principiële glijlagertheorie als eersteling 
begroeten die werkelijk nieuws bracht, nu een ronde eeuw geleden. 
Daarnaast was er de ontwikkeling van het kogellager, met vallen 
en opstaan; m aar dan komt er tot de dertiger jaren van deze eeuw 
niet zoveel, en eigenlijk is de grote vooruitgang in het werkelijke 
beheersen van alle lager- en wrijvingsproblemen een groot actueel 
verhaal waarvan onze generatie het meeste aan den lijve heeft 
meegemaakt. Het is dan ook nog niet eens ten volle in de leer der 
werktuigbouwkunde verwerkt, de nieuwe naam „Tribologie” voor 
alles wat met wrijving en slijtage te maken heeft schrikt nog velen 
af. M aar het feit dat in het ultracentrifugeproject de Nederlandse 
vlag zo hoog wappert heeft toch zijn oorsprong in de hoge stand 
der tribologie in Delft.
In de hoofdlijnen, die wij hier slechts kunnen schetsen, tekenen 
zich twee richtingen af, De eerste is van het allergrootste belang 
voor de meerderheid der gevallen waarin een volle smeerfilm 
vereist is. Dit is de overheersende invloed van de nauwkeurigheid 
der bewerkingen voor assen en lageringen, waarbij de uitlijning 
en de rondheid even essentieel zijn als de oppervlaktekwaliteit. 
Eindelijk heeft men vat op het hoofdprobleem van alle lageringen 
waar wegens de wrijvingsomstandigheden een volle oliefilm nodig 
is: namelijk dat die film als object gematerialiseerd moet worden: 
als constructiedeel in feite. Nu is die film een aftrekpost van twee 
stellen werkstukmaten, die van de astap en die van het lager zelf.

Daartussen moet het in stroming verkerende voorwerp, dc olie
film, die aan zeer strikte afmetingsvoorschriften moet voldoen, 
zijn bestaan gegarandeerd zien.
Kan men dit niet waar maken, dan blijft het een zwak compromis, 
waar elasticiteit van het geheel moet goedmaken wat nauwkeurig
heid niet kon bereiken en waar alleen dank zij het eeuwig gedul
dige witmetaal dan iets ontstaat wat op een lageroppervlak lijkt. 
Grote voortgang is gemaakt, welke men zeer sterk kan bewon
deren in de motorbouw, maar ongetwijfeld zal een consequente 
toepassing van wat bekend is op zeer veel plaatsen tot verbeterde, 
compactere, veiliger constructies met minder wrijving voeren.
De tweede richting is een veel betere beheersing van al die gevallen 
van glijding en wrijving waar geen volle film verwacht mag wor
den, en waar door geschikte keus van materialen, eventueel smeer
middel, gezorgd moet worden dat de oppervlakken tenminste 
glad blijven, al accepteert men dan soms een zekere minimale 
slijtage. Een triomf mag wel genoemd worden de ontwikkeling 
van allerlei niet-slijtende en volmaakte afdichtingen bij roterende 
organen.
piijft ter voltooiing van het beeld te vermelden dat het kogel- 
iagerprincipe tot grote bloei is kunnen komen door een fantas
tische beheersing van de homogeniteit van het materiaal, maar 
voorts door de vervolmaking der smeervetten. Het rollende prin
cipe vindt nu meer en meer ook voor niet-draaiende bewegingen 
ingang. Daarbij wordt juist zo’n elegante oplossing gegeven aan 
het geval der heen- en weergaande beweging. Persoonlijk vind ik 
de Mercedes achteras van omstreeks 1960 hiervan wel een zeer 
typisch voorbeeld, ook al omdat door het nieuwe element een 
constructie mogelijk werd welke de typische zwakte van de wagen 
als geheel, nl. de onvoldoende dwarsstabiliteit, in zeer belangrijke 
mate verhielp (fig. 9).

Levensduur-bepaalde processen

Op geheel onvermoede wijze bleken omstreeks 1930 wrijvings- en 
vooral slijtageverschijnselen samen te hangen met chemische wer
kingen aan de bij het proces betrokken oppervlakken. Daarmee 
werd een begin gemaakt aan het invoegen van deze verschijnselen 
in het geheel van de corrosieve activiteiten van allerhande gassen, 
dampen en vloeistoffen, die de levensduur begrenzen van zoveel 
waardevolle werktuigen en hun onderdelen. Door tal van onder-
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Fig, 4 Schoep met turbulente inwendige koeling (dissertatie 
Dr. Ogale).



Fig. 5. Plaatjes, staafjes en vezel van saffier als toekomstig 
constructiemateriaal (New Scientist).

zoekingen werden de verschillende chemische en fysische proces
sen welke de oppervlakken aantasten tot klaarheid gebracht, zodat 
thans in  hoge mate zekerheid tegen deze vernielende werkingen 
kan worden verkregen.
Hoewel er een groot aantal voorbeelden uit de verschillendste 
gebieden op te noemen zouden zijn, blijft de onderkenning van de 
chemische aspecten van de cilinderslijtage van motoren en de 
daarop gevolgde drastische reductie daarvan door doeltreffende 
m aatregelen wel een van de meest spectaculaire doorbraken met 
economisch belangrijke gevolgen, die o.m. de snellopende diesel
m otor tot volwassenheid heeft helpen brengen en de scheeps- 
dieselmotor tot ware omnivoor heeft gemaakt.
H et totale belang van het onderdrukken van corrosie- en slijtage- 
verschijnselen voor de werktuigbouwkunde van de komende tijden 
wordt onderstreept door hetgeen verder te berde zal komen ter 
zake van de besturing en regeling: met dat onderwerp snijden wij 
toch tevens de automatisering aan, het lange tijden zonder toezicht 
zijn, waarvoor een absolute ongevoeligheid tegen ontoelaatbare 
verouderingsverschijnselen van welke aard dan ook moet zijn 
gegarandeerd.
D ank zij bepaalde wetmatigheden in het gedrag der metalen is de 
houdbaarheid tegen herhaalde belasting (vermoeiingsvastheid) op 
eenvoudige wijze, m aar vooral reeds na korte tijd, vast te stellen. 
De verbrandingsmotor met zijn eigenaardig ontelbare malen her
haald krachtenspel —  zowel in de hoofddelen als in besturings- 
organen —  heeft de weg tot het beheersen van vermoeiingsproces- 
sen doen vinden, met als gevolg o.a. de fantastische prestaties van 
allerhande veren, die ook onder de automobiel geen problemen 
m eer opleveren.

In dit problemengebied is ook de verbinding van het vermoeiings- 
verschijnsel met oppervlakte-aantasting (corrosie, krassen) duide
lijk geworden en praktisch afdoend overwonnen.
De praktische kennis zowel als de methodologie van verder onder
zoek is nu voor alle denkbare gevallen welke zich voordoen wel 
zover gevorderd dat oppervlakte-aantastingen in af doende mate 
kunnen worden bestreden. Alleen men moet ze weten te her
kennen, en de oplossing moet technisch en economisch uitvoer
baar zijn.
H et zijn de Amerikaanse constructeurs geweest die eerder dan 
anderen daarbij naar de z.g. exotische materialen hebben ge
grepen. Dit hangt samen met de daar veel eerder tot ontwikke
ling gekomen procedure: ontwikkeling —  massaproduktie waar
bij gebleken moeilijkheden onderweg in dit proces veel moei- 
lijker met zuiver constructieve (dimensionerende) maatregelen 
op te lossen zijn.
Een andere legering of oppervlaktebewerking, dan wel een toe
voeging aan het smeermiddel, kan dan vaak uitkom st bren
gen. Wij zijn deze „school” , eveneens in de dertiger jaren opge
komen, zeer veel verschuldigd en men zal in  de toekomst zich 
zeer op deze denkrichting moeten verlaten. E r zijn zeer veel 
meer elementen in het periodiek systeem dan de meeste con
structeurs kennen. Wist u dat er in en om de automobiel een 
vijftigtal meespelen?

Besturingsfuncties

Wij komen thans aan een onderwerp dat in zijn algemeenheid 
van zo overweldigende betekenis is voor de werktuigbouw van 
de toekomst dat men het ook heden al aan alle kanten bedis
cussieer!: de automatisering van de bediening van werktuigen.
Zo belangrijk is het onderwerp dat wij er ons in ieder geval met 
een onvolledige behandeling van moeten afmaken, en het dan ook 
zeer kort zullen maken, door alleen hoofdredenen, hoofdregels 
en hoofdconsequenties te noemen. Wij gaan er daarbij van uit 
dat op den duur de menselijke interventie in het bedrijf van 
werktuigen tot het allerlaatste minimum zal worden gereduceerd, 
Net zo min als de auto zal het schip van de toekomst bediening 
in de motorkamer hebben, m aar dan ook rigoureus. W ant het 
laatste restant aan machinekamerpersoneel zal in abnormale si
tuaties toch niets kunnen uitrichten. Het schip moet onder alle 
omstandigheden kunnen thuiskomen.

De hoofdredenen voor automatisering zijn er drie:

—  het besparen van arbeidskrachten

—  het mogelijk maken van complexe processen

—  het verwezenlijken van optimale afstellingen.
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Fig. 6. Sterkte- en stijfheidseigenschappen van koolstofvezel en 
andere constructiematerialen (New Seientist).



Laten wij deze in een snelle flits belichten.
H et besparen op arbeidskrachten is niet alleen maar een typisch 
kapitalistisch streven van ondernemers geconfronteerd met steeds 
hogere eisen van de vakbonden. Het is, meer fundamenteel 
filosofisch denkend, de manier bij uitstek waarop de mens vrij 
kan worden van zijn technische beslommeringen. Wanneer men 
de huidige industriële fase als een overgangstijdperk ziet komt 
er een tijd in zicht waarin steeds minder mensen gepreoccupeerd 
zijn m et technische produktie. Dat wij op dit moment nog geen 
goede voorstelling hebben van onze toekomstige tijdsbesteding 
behoeft daaraan niet af te doen. Hoofdzaak is dat de mate
riële bestaansbasis behouden kan blijven met een veel geringere 
materiële inspanning. Laat ons niet bevreesd zijn voor deze 
extrapolatie van wat wij dagelijks om ons heen ten gerieve van 
ons allen kunnen waarnemen.
H et is hier niet de plaats op deze zaken in filosofische of 
sociologische zin te ver in te gaan, maar dit kan men toch zeggen: 
Techniek is altijd middel, nooit einddoel. Automatisering is er om 
ons dit duidelijk in te scherpen. Of onze generatie het moede 
hoofd voldoende hoog kan optillen van zijn concentratie op 
ihet werk om te zien wat er wel voor interessantere bezigheden 
zullen zijn —  als het werk dat nodig is maar gedaan wordt —  is 
nog niet zeker. Wij mogen verwachten dat de toekomstige gene
raties hier anders, vrijer over zullen denken.
H et automatisch regelen van processen die te ingewikkeld zijn 
om ze met menselijk ingrijpen goed te doen verlopen is ingeleid 
toen het Engelse jongetje Humphrey Potter zijn beroemd ge
worden touwtjes bond aan de kranen van de Newcomen-ma- 
chine die hij bedienen moest, omdat hij liever met zijn vrindjes 
speelde dan dit eentonige werk te verrichten.
Of eigenlijk al eerder. M aar in de moderne tijd zijn wij gecon
fronteerd met het automatisme van de katalytische kraak-instal- 
latie, de moderne vuurleiding en zoveel andere industriële of 
militaire systemen die daarop gevolgd zijn. In  onze alledaagse 
apparaten, de auto, de wasmachine, de telefoon, de centrale ver
warming, treffen wij reeds veel aan waar wij van ingrijpen dat 
boven onze macht gaat of dat aan onze minder gespannen 
waakzaamheid ontsnapt, verlost worden.
De hoofdregels van het automatiseren liggen besloten in het ge
ven van informatie aan en door het te automatiseren proces en 
het verwerken van deze infonnatie zodanig dat de maatregelen 
genomen worden om het proces op de bedoelde wijze te laten 
verlopen. H ier is het dat wij ons de grootst mogelijke beperking 
opleggen om deze voordracht niet in een dik boek over regel
techniek, of wijder, cybernetica te laten ontaarden. Genoeg is 
bekend over dit onderwerp om de automatisering van alle 
technische processen aan te durven, zelfs onder omstandigheden 
welke van de normale afwijken. Ja, het inzicht breekt steeds meer 
baan dat juist bij zulke afwijkingen de wel geïnformeerde regel- 
installatie, waarin allerhande denkbare en dus te  voorziene sto
ringen en hun meest gerede correctie op computerband gereed 
liggen, een grotere mate van veiligheid voor het bedrijf waar
borgen dan het feilbare menselijke ingrijpen.

Fig. 7. Toepassing van ,,Hyfit" met versterkende lagen uit koolstofvezel 
in kunststof, in de RB 211 turbofanmotor van Rolls Royce (New Scientist).

Fig. 8. Vooraanzicht van de RB 211 turbofanmotor (New Scientist).

Het onbemande schip

Zeer sterk gaat dit tot de verbeelding spreken wanneer wij ons de 
scheepvaart voorstellen zonder de blijvende beschikking over in
telligente en toegewijde WTK’s van hoge technische kwaliteit, een 
toekomstbeeld dat niet tot de onmogelijkheden behoort. De 
schaarse goede krachten zouden trouwens hun toezicht op va
rende schepen (beter ?!) van de wal af kunnen uitoefenen.
Bij de consequenties van de automatisering denkt men in de 
eerste plaats wel aan de rigoureuze mechanische betrouwbaar
heid van het gehele systeem en zijn samenstellende delen. Daar
op doelden wij reeds eerder.
Het beeld van de beroemde „one hoss shay” uit de Amerikaanse 
song, uiteenvallend bij de dood van het paard, anders gezegd 
het beeld van de constructie met beperkte levensduur, is hier 
slechts in een zeer zorgvuldig omschreven interpretatie van toe
passing. Eerder zouden wij het geautomatiseerde systeem samen
gesteld ziep uit onveranderlijke elementen, constructies die „het 
eeuwige leven” hebben. Dat is dan te interpreteren als: onver
moeibaar, vormvast, onverslijtbaar en bestand tegen alle corrosie, 
zoals wij hebben gezien.
Zoals wij de techniek hebben leren kennen, houdt dit in dat de 
voorstudie van alle details grondig moet zijn opdat men in de 
praktijk geen verrassingen tegenkomt. De consequentie hiervan 
is, op eenvoudige economische gronden, de vorming van grote 
series in de produktie, dus een grote mate van eenvormigheid: 
in ons gebied, standaardschepen, standaarduitrustingen. Hoe kan 
men daaraan ontkomen; en waarom zou men dit trachten? Na
tuurlijk wanneer er zeer speciale eisen te vervullen zijn, is er 
altijd het a la carte menu, en ook daarin zullen de onderdelen,
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Fig. 9. Achlerasconstructie met kogels in de onder 
momentbelasting axiaal beweeglijke ashelft (Mercedes).

de individuele werktuigen, zoveel mogelijk aan zorgvuldig ont
wikkelde series te ontlenen zijn. Vele voordelen werden ge
zamenlijk bereikt door een dusdanige werkwijze: hoge gebruiks- 
kwaliteit en betrouwbaarheid van alle details, geringe aanschaf- 
fings- of vervangingskosten, gerede verkrijgbaarheid, bekendheid 
van eigenschappen bij controlerend personeel. Het mag daarom 
verwondering wekken dat juist in de scheepvaart, waar de premie 
van vermindering van de sterkte der bemanning zo groot is als wel
haast nergens anders, zo weinig consequent in deze richting ge
werkt is.
Veel grotere concentraties, zowel van reders als van de toele
verende industrie, zouden in de komende tijden nog tot ont
wikkeling moeten komen om een meer algemene standaard
vorming in  alle soorten van scheepswerktuigen tot ontwikkeling 
te brengen, en gezien de levensduuï van al het bestaande zullen 
er vele jaren overheen gaan voor in deze richting een doorslag
gevend resultaat bereikt zou zijn.
T och is m aar mijn mening dit de meest principiële weg om met 
behoud van veiligheid het onbemande schip van de toekomst te 
kunnen verwezenlijken. H et hoofdprobleem van zulk een schip 
is uiteraard niet de dagelijkse bediening, maar de voorziening 
bij storingen. Het spreekt wel vanzelf dat de mogelijkheid van 
ingrijpen van buitenaf enorm toeneemt bij drastische reductie van

het aantal varianten. Ik  denk hierbij aan over de gehele wereld 
gestationeerde „EHBO” crews welke snel kunnen ingrijpen.
Of het ooit zal gelukken een compleet systeem zo absoluut 
betrouwbaar uit te voeren als voor het onbemande schip nodig 
is zonder splitsing in parallele eenheden is een vraag apart die 
hier wel eens aan discussie mag worden onderworpen.
Ook in dit opzicht geeft de luchtvaart een voorbeeld, echter 
onder duidelijk andere omstandigheden. D aar is het meermoto- 
rige schip in meer dan een opzicht evident in het voordeel: de 

begrenzing van de eenheidsvermogens (overigens tegenwoordig 
reeds tienduizenden pk!) en de geometrie van het geheel geven de
ze oplossing evenzeer aan als de veiligheidseis. H et is duidelijk dat 
deze gewichtige argumenten bij het schip nu juist niet opgaan.
Met name zal er heel wat voor nodig zijn om de weg terug in te 
slaan van het een-propeller schip, en dat wil zeggen dat althans 
een deel van de voortstuwingsinrichting niet om veiligheidsrede
nen gedupliceerd zal worden. Dit zal aan de toestand vergeleken 
bij vandaag niets veranderen, daar gebreken aan dit gedeelte 
nooit aan boord zelf te verhelpen zijn.
De reeds 35 jaar oude suggestie van Ricardo, door de toen 
nieuwe snellopende dieselmotor in zijn eerste opbloei geïnspi
reerd, namelijk van de multi-motorinstallatie heeft velerlei at
tracties maar slechts voor zover het zou gelukken al deze m o
toren met een transmissie van de allerhoogste betrouwbaarheid 
aan deze ene schroefas te koppelen. Een elektromagnetisch sys
teem van koppelingen, zoals op de Willem R uys  zijn doelma
tigheid bewezen heeft, zou hiervoor wel het meest in aanmerking 
komen, maar het geheel houdt dan toch op zijn minst een tand
wieloverbrenging in. R icardo’s eenheid van 100 pk zou toch wel 
een orde van grootte sterker moeten zijn om het geheel uitvoer
baar te maken. Anderzijds, om bij de absolute zekerheid dat het 
schip varen zal nog de mogelijkheid over te houden dat alle revi
sie en reparatie buiten het schip kan plaatsvinden, zou het een- 
heidspakket niet veel groter moeten Worden. H ier liggen voor de 
toekomst interessante mogelijkheden, in het bereik van de werk
tuigbouwkunde zoals wij die vandaag kunnen zien.
Aan Science fiction zou ik  mij liever niet willen wagen. Ik  heb 
mij daarom verre gehouden van de, mogelijk zeer revolutio
naire ontwikkelingen welke uit de consequente toepassing van 
kernenergie op den duur zullen resulteren, m aar waarover ik 
geen zinnig woord weet te zeggen. M aar daaraan zal de V ereni
ging voor Scheepvaarttechnici nog wel eens een bijeenkomst 
wijden!


