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Naar aanleiding van het in  gebruik ne
men van een belangrijke uitbreiding van 
de faciliteiten bij het onderzoek van 
smeeroliën voor langzaam lopende diesel
motoren waren op 9 april jl. door de 
directie van het KSLA een aantal ver
tegenwoordigers van de binnen- en bui
tenlandse technische pers voor een be
zoek uitgenodigd.

Ir. C. T. Douwes, Associate Director of 
Research voor olieprodukten en -proces
sen, gaf in zijn welkomstwoord een kort 
overzicht van de historie van het KSLA, 
dat in 1914 m et 20 man personeel begon 
en nu tot een bezetting van 2000 is uit
gegroeid.
De heren dr. ir. J. W. Klinkenberg en 
ir. J. W. A. Schakamp gaven daarna

een inleiding tot het bezoek, waaruit aan
gestipt kan worden, dat het niet verwon
derlijk is, dat het onderzoek naar brand
stof- en smeeroliën voor dieselmotoren 
hoofdzakelijk in Europa geconcentreerd 
is. Immers in Amerika wordt 50 % van 
de ruwe olie omgezet in benzine, terwijl 
dit in Europa slechts ca. 20 % bedraagt. 
Het laboratorium gebruikte voor het olie- 
onderzoek reeds kruishoofdmotoren, nl. 
een ééncilinder Bolnes IL190 en een twee- 
cilinder Bolnes 2DKL en daarnaast en
kele trunkzuigermotoren: een viertakt 
M.A.N.-motor, een Werskpoormotor uit 
1928 en een Sulzer lT48-m otor uit 1938, 
die nog steeds dienst doen.
Het bleek echter, dat de met deze mo
toren verkregen resultaten niet zonder 
meer van toepassing waren op de scheeps- 
dieselmotoren met hun steeds groeiende 
vermogens bij de algemeen geworden zwa
re olie als brandstof. Het was dus nodig
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Fig. 2. Plattegrond van de vloer op niveau van de krukas van het nieuwe laboratorium
voor dieseloliën.

de proeven te doen aan deze m otoren 
zelf. Daartoe bestond door samenwerking 
met scheepvaartmaatschappijen wel de 
mogelijkheid, m aar er bestaat uiteraard 
een grote tegenstelling tussen de eisen van 
een beproevingsprogramm a en die voor 
het economisch bedrijven van het schip. 
Ook bestaat er verschil in interesse. De 
reder zal bijv. m inder belang stellen in 
de mate van slijtage van een cilindervoe- 
ring, m aar wenst, dat alle vervangingen 
kunnen plaats hebben bij de survey, dus 
bijv. na. 20.000 ongestoorde bedrijfs- 
uren.
Om deze reden werd dan ook besloten, 
dat het laboratorium  zelf de beschikking 
m oest hebben over een langzaam lopende 
dieselmotor van vergelijkbare afmetingen. 
D aartoe werd een 2-cilinder Schelde-Sul- 
zer 2R F68-m otor aangeschaft van 680 
mm cilindermiddellijn en 1250 mm slag. 
Deze m otor is dezer dagen in bedrijf ge
komen.
D it wil niet zeggen, dat de andere aan
wezige m otoren niet m eer gebruikt wor
den. Zij blijven een belangrijke taak ver
vullen voor proeven van korte duur voor 
voorlopige resultaten bij nieuwe oliesoor
ten.
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Fig. 2a. Plattegrond op grondniveau.

Ook proeven aan boord, vóór een nieuw 
type olie op de m arkt gebracht wordt, 
blijven nodig, m aar dit worden nu af
sluitende proeven, waarbij nog enkele 
kleine moeilijkheden aan de dag kunnen 
treden, die alsnog opgelost kunnen wor
den.
De nieuwe uitbreiding sluit aan op het 
bestaande machinelaboratorium. D e nieu
we hal (fig. 1 en 2) is 25 m lang, 15 m 
breed en 17 m hoog.
Gebouw en machinefundaties zijn onder- 
heid m et palen van 20,5 m  lang van 
voorgespannen beton, die rusten op een 
zandlaag ca. 20 m beneden A.P., die 5 
a 6 m dik is.
De machinefundaties zijn geheel vrij van 
het gebouw, om overbrengen van trilling 
te voorkomen.
Een bijzonderheid is, dat de onderzijde 
van de betonnen machinefundatie ruim 
boven de hoogste grondwaterstand, die 
slechts 50 cm onder het terrein is, ge
houden is, zodat de overdracht van tril
lingen aan de ondergrond praktisch ge
heel vermeden wordt. Dit bracht mede, 
dat het „0-niveau” (hartlijn krukas) ca. 
3 m boven de vloer ligt, wat het ontwerp 
van gebouw en installaties sterk beïnvloed 
heeft. H et platform aan de buitenzijde 
(fig. 3), waarop de dagtanks en de onder
steuningen van de uitlaat-schoorsteenpij- 
pen geplaatst zijn, is er een direct gevolg 
van.
Het gebouw zelf is een staalconstructie, 
waarvan de kolommen de loopkraan dra-

Fig. 3. Dwarsdoorsnede van het laboratorium met de Schelde-Sulzer 2RF68-motor (43) en 
de Sulzer lT48-motor (39).



Fig. 4. De Schelde-Sulzer 2RF68-motor met rechts op de achtergrond een van de
Bolnes-diesels.

gen, die een 25- en een 5-tons lierwerk 
met twee snelheden in één loopkat heeft. 
Ook is een drietons m uurkraan met twee 
snelheden aan de staalconstructie opge
hangen.
De afstanden tussen de kolommen zijn 
opgevuld met zware muren van baksteen 
om geluidsoverdracht naar buiten te ver
hinderen. Daarom zijn er geen vensters, 
behalve in de zijmuur van de tegen geluid 
geïsoleerde controlekamer en van de 
werkplaats.
Als aanvulling van de verplichting door 
daglicht-fluorescentiebuizen zijn er ruiten 
in  de kap aangebracht, die ca. 10 % van 
het oppervlak daarvan beslaan.
Op de lage vloer (onder het 0-niveau) 
zijn de verschillende pompen, koelers, 
tanks, compressor voor aanzetlucht enz. 
langs twee van de vier zijwanden ge

plaatst. De separatorinstallatie is in één 
hoek geplaatst en het hoofdschakelbord 
in een speciale ruimte in een andere. 
Controlekamer en werkplaats liggen op 
de 0-niveau-vloer (fig. 1).
De Schelde-Sulzer 2RF68-m otor (fig. 4) 
is de niet om keerbare versie van het be
kende RD68-type met 680 mm cilinder- 
middellijn en 1250 mm slag, toerental 
135 of 150 p.min, en levert bij 135 omw/ 
min 1100 epk.
Om te kunnen werken met cilinderdruk- 
ken en -tem peraturen, die verwacht m o
gen worden in de volgende generatie van 
langzaam lopende dieselmotoren werd 
een tweetraps voorcompressie-systeem ge
kozen met uitlaatturbines, zodat een ge
middelde effectieve druk van tenminste 
12 k g /cm 2 bereikt kan worden (zie fig. 
5).

Fig. 5. H et voorcompressie-systeem m et turbo
compressoren voor de Schelde-Sulzer 2RF698- 

motor.

E en BBC V TR  500 turbocom pressor, die 
volgens het impulsprincipe w erkt is di
rect m et de uitlaatpoorten verbonden via 
de heen-en-weer roterende uitlaatschui- 
ven. De uitlaat van deze turbine voert de 
uitlaatgassen naar een uitlaatreceiver van 
11 m 3. Vanuit deze receiver passeren de 
uitlaatgassen een BBC V T R  400 turbo
compressor, die m et constante druk werkt. 
Deze vorm t de eerste trap  van het com- 
pressie-proces van de spoellucht. De lucht 
wordt via een tussenkoeler aan de eerste 
turbo-com pressor afgeleverd voor verde
re samendrukking. N a een tweede tus
senkoeler doorstroom d te hebben kom t 
de lucht in een spoelluchtreceiver van  11 
m 3. De compressie-arbeid w ordt voor ca. 
80 % verricht door de V T R  400 turbo
com pressor en de rest door de V T R  500. 
Om  ontoelaatbare trilling van de fun
daties en hinder naar buiten te voorko
men is er veel aandacht besteed aan de 
balancering.
De massakrachten van het drijfwerk zijn 
geheel gebalanceerd, om dat de krukken 
onder 180° staan. D e secundaire krach
ten zijn echter niet u it zichzelf gebalan
ceerd en om deze te com penseren is een 
speciale balanceerinstallatie aangebracht 
(Lanchester) aan beide einden van de m o
tor. De wisselende secundaire krachten

7.5

Fig. 6. Lanchester balanceersysteem voor de 
Schelde-Sulzennotor.
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Fig. 7. Vereenvoudigd schema van het brandstof systeem voor de Schelde-Sulzer 2RF68-
motor.

hebben bij 135 om w /m in een totale 
grootte van 30 ton. Een stel tegenwich
ten, die in tegengestelde richting roteren 
met tweemaal de omwentelingssnelheid 
van de m otor worden door een ketting 
aangedreven vanuit ieder eind van de 
motor (fig. 6).
Deze wijze van balanceren beperkt de be
wegingen van het betonnen blok tot: ni
hil in verticale richting; ca. 0,06 mm in 
horizontale dwarsrichting; ca. 0,03 mm 
in horizontale langsrichting.
Dit maakt, dat de trilling van de beton- 
fundaties nauwelijks opgemerkt kan wor
den, zodat het overblijvende vrije pri
maire moment werd verwaarloosd. Het 
ontwerp van de krukas en van de huizen 
van de Lanchester balanceer-installatie is 
echter zodanig, dat een primaire balan- 
cering later gemakkelijk aangebracht kan 
worden, als de omstandigheden dit nodig 
zouden maken. Om onregelmatig lopen 
te voorkomen is de m otor voorzien van 
een vliegwiel van 17,5 ton m et een G D 2 
van 113 tm 2.
Voor het ontwikkelingswerk aan brand
stoffen en in het bijzonder aan smeermid
delen is een goede kennis van de tempe
raturen en warmtestroming in de motor 
van het hoogste belang. Ook is het be
langrijk te kunnen waarnemen hoe de 
temperaturen tijdens de beproevingen ver
anderen; daarom is de m otor uitgerust 
met 33 therm okoppels voor meting en 
registrering van de algemene tem peratu
ren (koelwater, lucht- en olietemperatu- 
ren enz.).
In de cilindervoeringen zijn nog eens 20 
thermokoppels aangebracht (12 en 8 in 
de twee voeringen respectievelijk) en er 
zijn 15 therm okoppels in elke zuiger ge
monteerd. Alle thermokoppels zijn van 
het chrom el/alum el-type en alle tempe
raturen worden gemeten op registrerende 
instrumenten. De thermokoppels in de 
zuiger m aken periodiek contact met door 
druklucht bewogen contacten van de con
structie volgens „Norske Veritas” . Ze 
kunnen tijdens het bedrijf uitgeschakeld 
worden.
Het contact wordt in het onderste dode 
punt gemaakt.
De hogedruk-brandstofpom pen kunnen 
ingesteld worden voor het veranderen van 
het begin of het eind van de injectie. Dit 
geeft de mogelijkheid de motor aan te 
passen aan verschillende brandstoffen en 
bedrijfsomstandigheden.
Iedere cilinder is voorzien van een Jen- 
sen-smeerapparaat, zodat twee verschil
lende oliesoorten met één proef vergele
ken kunnen worden.
Het uitlaatsysteem, dat alleen al door de 
constructie rustig is, is voorzien van een 
Burgess-geluiddemper en van een % - 
lambda-pijp. Dit m aakt de m otor prak
tisch onhoorbaar buiten het gebouw.
Naast de Sulzer 2R F68-m otor zijn in het 
nieuwe gebouw de reeds aanwezige Sul
zer 1T48 en de Bolnes DKL 190 onder
gebracht.

1. Schelde-S u lzerm otor.
2. O pslagliank voor ongereinig-de zw are 

olie.
S. A anvoerpom p voor de b ran d sto f.
4. B u f fe r ta n k  voor ongerein igde zw are  

b ra n d s to f .
5. S e p a ra to r  voor zw are b ran d sto f.
6. V o o rv erw arm er voor de b ran d sto f . 
/. D a g ta n k  voor zw are b ran d sto f.

Ofschoon eerstgenoemde motor nu 30 
jaar oud is, vervult hij nog een belang
rijke taak bij het „screenen” van additie
ven. In  het bijzonder kan de vervuiling 
ten ruwste geschat worden in korte be
proevingen van 72 uur. De motor heeft 
natuurlijke aanzuiging en een zuigerspoel- 
pomp.
Ook de Bolnes-motor speelt een rol bij 
het voorlopige onderzoek van additieven. 
Deze m otor is de kleinste commercieel be
schikbare kruishoofdmotor, wat waarde
vol is bij werk aan systemen met ge
scheiden smering.
Alle drie motoren hebben waterremmen 
van Zöllner om de ontwikkelde arbeid 
te absorberen.
Een nauwgezet overleg heeft aangetoond, 
dat er geen praktisch gebruik gemaakt 
kan worden van het ontwikkelde vermo
gen zonder in  botsing te komen met de 
eisen, die door de proefprogramma’s ge
steld worden. De remmen zijn aangesloten 
op een gesloten zoetwaterkringloop om 
moeilijkheden te vermijden, die door het 
verontreinigde water van het IJ zouden 
ontstaan.
De brandstof is opgeslagen in een tank
park dicht bij het laboratorium, waarin 
een tank voor 250 ton gasolie en een 
voor 1000 ton zware brandstof. Beide 
hebben thermostatisch gecontroleerde 
stoomverwarming.
In het pom p- en mengstation wordt de 
gereinigde gasolie verpompt naar een 10-

8. O p slag tan k  v oor o n g e re in ig d e  g a s 
olie.

9. S ep a ra to r  v o o r gaso lie .
10. D ag tan k  v oor gaso lie .
11. T an k  voor te ru g g e v o e rd e  b ra n d s to f .
12. B ran d s to ff ilte r.
13. M e te r  voor de b ran d sto fh o ev ee lh e id .
14. C ircu la tiepom p vo o r die b ra n d s to f .
15. V oorw arm er v an  de b ra n d sto f .
IS. V isc o site itsreg e laar.

tons tank voor schone brandstof op het 
platform aan de buitenzijde van het 
hoofdgebouw. V anuit deze tanks worden 
de dagtanks gevuld (zie fig. 7).
De zware olie wordt m et behulp van een 
wormpomp door pijpen met een stoom- 
mantel gevoerd naar een 3 m 3-tank in 
het hoofdgebouw. De voedingpomp wordt 
geregeld door niveau-schakelaars in deze 
tank. Hieruit stroomt de olie naar de 
reinigingskamer, die is uitgerust met hea- 
ters, pompen en twee geheel automatische 
separatoren, die parallel werken. De scho
ne brandstof wordt afgeleverd aan drie 
dagtanks op het buitenplatform. De in- 
houd van deze tanks is voldoende om de 
installatie aan de gang te houden gedu
rende 72 uur zonder tussentijdse brand
stof reiniging. H et brandstofsysteem naar 
de motoren bestaat uit een kringloop, die 
een aanjaagpomp, een brandstofheater, 
een filter, een viscositeitsmeter, een stro- 
mingsmeter, de brandstofpomp van de 
motor en een tank voor de teruggevoerde 
olie bevat. A an de inlaatzijde van de te- 
rugvoertank is een driewegskraan ge
plaatst om öf gasolie of zware brandstof 
aan te voeren.
In het circuit voor zware brandstof ver
laagt een heater de viscositeit van de 
brandstof to t het vereiste niveau. De „Vis- 
cotherm” viscositeitsmeters (origineel 
naar een ontwerp van Shell) zijn aan
gesloten via een smoorklep, die op zijn 
beurt de regelklep van de stoom voor de



heaters bedient, zodat de brandstof auto
matisch de ingestelde viscositeit heeft. 
Iedere m otor heeft een gescheiden smeer- 
systeem van de normale constructie.
I& tegenstelling tot de gebruikelijke prak
tijk wordt het koelwater van de installatie 
hfercirculeerd door een speciale warmte
wisselaar, zie fig. 8. Op deze wijze komt 
hét vuile w ater van het IJ  alleen in con
tact m et de door rubber beschermde 
warmtewisselaar, zodat alle andere pom- 
pën, warmtewisselaars/koelers, motoren 
en rem m en met schoon water werken. 
D it geeft constantere omstandigheden van 
Waxmte-overdracht in de motoren en be
spaart bovendien belangrijk in onder
houdskosten en buiten bedrijf-tijd. E r zijn 
dfie gescheiden koelkringlopen (fig. 8). 
H et IJ-w ater wordt aangevoerd vanuit 
hét centrale ketelhuis van het laborato
rium  naar de  twee door rubber bescherm
de warmtewisselaars en stroomt terug naar 
hét IJ.
De water-, olie- en luchtkoelers zijn sa
m en met de  waterremmen in het secun
daire circuit. Het verwarmde water wordt 
naar een opslagtank gevoerd en vervol- 
gèns naar de hoofdkoeler teruggepompt. 
De m otoren, waterremmen en de hulp- 
apparatuur worden thans nog met de hand 
bediend. D e motoren worden beschermd 
tegen te hoge koelwatertemperaturen, te 
lage oliedruk en te grote snelheid.
De elektromotoren zijn voorzien van 
automatische schakelaars voor O-spanning 
en stroom- en temperatuurbegrenzing.
In  de controlekamer registreren 7 instru
menten van Honeywell-Brown niet alleen 
de zuiger- en voeringtemperaturen, maar 
ook die van de vloeistoffen en gassen in 
de installatie.
In de nabije toekomst zal de controleka-

Fig. 8. Vereenvoudigd, schema voor het koelwatersysteem van de Schelde-Sulzer 2RF68-motor.
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E x p a n s ie ta n k  v o o r c ilin d e rk o e lw a
te r .
A flo o p tan k  voor zu ig e rk o e lw a te r . 
P o m p  v o o r  zu ig erk o e lw ate r. 
F i l te r ta n k  voor zu ig erk o e lw ate r. 
E x p a n s ie ta n k  v oor k o e lw a te r  voor 
in sp u itn ip p e ls .
P o m p  vo o r k o e lw a te r  in sp u itn ip 
pels.

mer voorzien worden van een elektro
nische bedieningsinstallatie voor bedrijf 
zonder toezicht.
Daarnaast zal een schrijver geïnstalleerd 
worden ter controle van de circuits op

constante druk en temperatuur.
De drukken en tem peraturen van zuigers 
en voeringen zullen op ponsbanden ge
registreerd worden voor de analyse door 
een computer.

Scheepsbouw voor Noorse rekening
De nieuwbouw welke voor Noorse reke
ning in aanbouw is of in bestelling is ge
geven, staat blijkens het kwartaaloverzicht 
van Det norske Veritas, nog altijd op re- 
cordniveau. E r waren aan het einde van het 
eerste kwartaal over de gehele wereld 276 
Noorse schepen in aanbouw of dn de or
derportefeuilles. Hun gezamenlijke inhoud 
ligt in de orde van ruim 7 miljoen ton.
Nog nooit is op enig tijdstip in de geschie
denis van de Noorse zeevaart zo veel voor 
rekening van Noorwegen in aanbouw ge
weest. De bestelde tankschepen (66 sche
pen van 3,9 miljoen ton bruto) maken niet 
minder dan 56 pet van het totaal uit. De 
meeste van de in aanbouw zijnde schepen 
zullen eind 1971 opgeleverd zijn.
De Noorse werven hadden op 1 april 180 
schepen van 2,5 miljoen ton bruto in aan
bouw, een cijfer dat eveneens een record

betekent. De Zweedse werven staan boven
aan in de produktie van Noorse schepen 
(31 van ruim 2 miljoen ton), gevolgd door 
Noorwegen zelf met 132 schepen van even
eens iets meer dan 2 miljoen ton. Daarna 
volgen Japan en Joegoslavië.

De reconstructie van een scheepswerf voor 
de bonw van schepen van 150.000 ton
Om het mogelijk te maken de voortdurend 
grotere schepen te bouwen, die door de 
reders gevraagd worden voor het transport 
van olie en droge lading in bulk, voert de 
Doxford & Sunderland Shipbuilding and 
Engineering Co. een belangrijke recon
structie uit op haar North Sands-werf te 
Sunderland in noordoost-Engeland, zodat 
deze schepen kan te water laten tot
150.000 ton dw. De hoofdhelling zal breder 
en langer gemaakt worden. In eerste in

stantie zal deze een bulkcarrier opnemen 
van 135.000 ton, in bestelling voor de Ore 
Carriers Ltd. te Londen. De kranen van de 
bestaande helling zullen over de verbrede 
dienst kunnen blijven doen zonder wijziging 
in de loopbanen.
De reorganisatie van de werf sluit in het 
opvullen van een kleinere helling en de bouw 
van een constructieloods. De horizontaal 
gemaakte kleine helling zal een centrale 
opslagplaats worden voor kleine geprefa
briceerde onderdelen, platen en profielen 
en er zal ruimte zijn voor rijdende kranen, 
die een snelle doorstroming mogelijk zullen 
maken van materiaal van de opslagplaats 
naar de bouwplaats.
De maatschappij verwacht, dat als de recon
structie gereed is, de bouwtijden voor 
schepen van 50.000 ton slechts 10 weken 
zullen bedragen of mogelijk nog minder.
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Summary. The paper describes the eight sister ships of the ‘Priam ’ Class. These are the latest in the Ocean Steam Ship Fleet of fast 
cargo liners and form  the next generation to the ‘Glenlyon’ Class described in the paper to the Institution in 1964. The basic design 
criteria are listed and the reasons for the various decisions in the development of the design are explained. Some notes on the structure, 
propulsion and voyage perform ance are given as well as comments on operational problems found on the ships in service. As six of the 
ships were built in the U.K. and two in Japan, the opportunity is taken to compare building times, construction methods and alter
native hull designs.

1. IN T R O D U C T IO N

In 1964, one of the authors read a paper
[I] to the Institution on the design of 
an earlier class of cargo liner built for 
the Ocean G roup of Companies. That 
class, the ‘Glenlyons’, has been operating 
successfully since 1962 and the eight 
ships now described in  the present paper 
represent the next generation, generally 
known as the ‘P riam ’ Class. The four 
‘Priam s’ operate under the Blue Funnel 
flag and the four ‘Glenalmonds’, which 
are almost identical save for m inor dif
ferences described later, sail under the 
Glen Line flag. T he new ships were 
designed by the Owner’s technical staffs 
and the orders were placed in 1964.
The four ‘Priam s’ have replaced in ser
vice the earlier Blue Funnel ‘P ’ Class 
built in 1950 which Dickie described in 
a paper in 1952 [2], The outstanding 
feature of that service, and indeed of the 
Glen services also, is the absolute regu
larity of the monthly sailing schedule. I t 
is, of course, regularity that is the essence 
of true cargo liner operation and this was 
the first requirem ent laid down when the 
‘Priam ’ design was begun.
T he ‘Priam s’ sail from Liverpool, via 
Rotterdam , then normally via Suez or 
the Cape of Good H ope to- Singapore, 
H ong Kong and four ports in Japan. The 
‘Glenalmonds’ sail from the East Coast 
of U.K. i.e., London, on what is virtually 
the same route bu t serving Middles
brough, Ham burg and Antwerp.
As m ay be imagined, the starting point 
of the ‘Priam ’ design was a critique based 
on the earlier ‘Glenlyon’ Class, but to 
this was added the result of more re
search and thought. M uch of this was 
based on the need to keep down cargo- 
working and manning costs. This thinking 
and designing period, combined with the 
building period, covered no less than 4%  
years and is an indication of the difficulty

* Director and Chief Naval Architect, Ocean 
Fleets Limited.

t  Deputy Naval Architect, Ocean Fleets 
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of gauging and anticipating both tech
nical and commercial developments and 
then procuring ships quickly enough for 
the Owners to  get the full advantage.
Six of the eight new ships were built in 
two separate U.K. shipyards —  five being 
from one single yard —  and the two 
remaining were built in Japan. These 
latter were the first orders for sophisti
cated cargo liners to  be placed by British 
shipowners in Japan and they afforded an 
opportunity to  compare methods of build
ing.

2. D E SIG N  C R IT E R IA

The basic design criteria can be listed:

(a) Speed to  be a minimum of 20 knots. 
This was to be to  the Owner’s usual 
interpretation of service speed viz., that 
for full draught in all but the worst 
weather and over the normal life span 
of the ship. In  practice this means that 
the ships can maintain a 21 knot schedule 
at almost all times.

(b) The disposition of the cargo spaces 
was to be such that all other requirements 
would take second place to those of 
economic stevedoring and strict care of 
the cargo1.

(c) Deadweight to be approximately 
8,500 tons of cargo on winter marks 
with sufficient fuel for Port S aid /U .K ./ 
Aden plus the Owner’s usual reserve.

(d) T he design was to include facilities 
for the introduction of containers into the 
service in due course. This was to  be 
possible in the main cargo spaces viz., 
Nos. 3, 4 and 5 Holds and Tween Decks. 
Likewise there was to  be special attention 
to features suited to the carriage of 
unitised cargoes.

(e) There was to be a liquid cargo capaci
ty of some 1,800 tons in 13 tanks and 
all tanks were to have a capacity of 
multiples of 50 tons. It was this deep 
tankage feature, more than any other, 
that was to give these ships their char
acter i.e., a very appreciable proportion

of the deadweight in a  variety of different 
liquids of rather demanding nature, 
carried at the very ends of the ship. 
The structural consequences of this are 
referred to  later.

(f) A limited amount of refrigerated 
cargo space (20,000 cu. ft.) providing 
temperatures of minus 29 °C; and some 
compartments suited to the carriage of 
dangerous o r inflammable goods. These 
latter are No. 6 Poop Wing Spaces and 
No. 1 and 2  Hold Deep Tanks. They are 
specially ventilated with exhausts led high 
up to the derrick posts.

(g) Apart from providing sufficient 
safety, the stability was to  be enough to 
keep the ship upright in port through all 
the conditions of cargo loading or dis
charging including pumping of deep 
tanks. This control is much facilitated 
by having wing ballast and oil fuel tanks 
in Nos. 3, 4 and 5 Lower Holds.

(h) The engine room  was to  be of a 
size that made maintenance of machinery 
easy and was to  be adapted for a degree 
of remote control and data logging which 
seemed economically justifiable.

(i) The accommodation was to be of a 
standard that made it more than com
parable with that in any other dry cargo 
ship, in the belief that if the interior 
designers’ efforts are merited in passenger 
accommodation then, equally they are 
merited in the crew living spaces which 
constitute mens’ home, perhaps over a 
period of some years, while they are at 
sea.

(j) In the belief that repair and main
tenance costs would continue to rise over 
the years, and since these already form 
a very appreciable item of disbursements, 
an appropriate degree of first cost was 
to be allowed which would counter this 
escalating expenditure in the long term.

3. SHIP’S P A R T IC U L A R S

The main dimensions and particulars are 
given in Table I.



‘P’ ‘Glenlyon’ ‘Priam’

Date of Building .......................... 1950 1962 1966
Length B.P...................................... 500 ft. 0 in. 521 ft. 0 in.
Breadth Mid.................................... 68 ft. 0 in. 74 ft. 6 in. 77 ft. 6 in.
Depth to Upper D e c k ................. 38 ft. 6 in. 43 ft. 6 in. 44 ft. 0 in.
Summer Load Draught ............. 30 ft. 7)4 in. 30 ft. 0 in. 30 ft. 0 in.
Block C oeffic ien t.......................... 0.66 0.59 0.59
Displacement (tons) ..................... 18,905 19,000 20,400
Deadweight (tons) ....................... 11,250 10,550 11,140
Service Speed (k n o ts)................... 18.5 20 21
V/ VL ............................................... 0.85 0.89 0.92
Shaft Horse Power ..................... 14,000 16,600 18,900
R.P.M ................................................ 104 110 110
Cubic Capacity (cu.ft.) ............... 617,000 644,000 737,000
Gross T o n n ag e .............................. 10,109 11,918 12,094
Net T o nnage .................................. 5,923 7,002 6,471

These have been compared with the 
immediate ‘Glenlyon’ predecessors whose 
service the ships were to> supplement, as 
well as the ‘P ’ Class they were replacing. 
The trend to ever bigger ships will be 
noted. There was no physical limit set 
on length. If the economic length for 
other reasons were to1 prove greater than 
could be accommodated in the traditional 
berths in any of the ports, it was decided 
that it would be necessary to look for 
new berths.
The limitation on beam was eventually 
imposed by the width of the secondary 
lock gate of the Birkenhead Dock system, 
since it was considered at that time too 
much of a  risk to  assume that the main 
gate would never be out of action. Load 
draught was not allowed to increase above 
that for earlier ships —  a commentary 
on the absence of any real increase in 
dredged depths in some of the ports in
volved in  the trade.
Depth of ship was to be sufficient to 
keep the weather decks clear of heavy 
seas, and was, in the end, also the sum 
of the clear heights in the hold and in 
the ’tween decks. These clear heights to 
below the girders were decreed by the 
space required to stow standard size con
tainers. This naturally provided a free
board well in excess of the statutory 
minimum.

4. D ESIG N  FEA TU RES

(a) Layout (See Fig. 1 —  General 
Arrangement).
As mentioned above, the deep tank capaci
ty largely governed the design. The 
principle was suggested in the ‘Glenlyon’ 
paper [1] that liquid cargo spaces, being 
occupied for at least half the time with 
easily handled liquids, should be sited 
towards the ends of the ship so that the 
clear square midship area might be free 
for general cargo. This has been carried 
to a conclusion on the ‘Priams’ as all 
the deep tanks are at the very ends of

the ship and the engine room  is located 
as far aft as possible. The limit here was 
set by the conformation of the fine lines 
of the afterbody and the problem of pro
viding adequate depth of engine seating. 
With the refrigerated cargo lockers also 
relegated to the No. 6 Hatch, we have 
Nos. 3, 4 and 5 Holds as the main general 
cargo spaces. The scantlings of the 
longitudinal strength members have nat
urally been adjusted to take into account 
the increased bending forces resulting 
from this distribution of the cargo spaces. 
This is referred to  again later.
Some attem pt was also made to balance 
the work load involved in loading/dis
charging the various holds along the 
length of the ship. This took into' account 
the size and shape of hold and type of 
cargo gear, the aim being to  load or dis
charge each hold in the same period of 
time. The concept has been expressed by 
Hopper [3] and others, but it is no t easy 
to achieve a perfect balance in a ship 
where the overall shape changes as rap
idly along the length as it does in a 
fast cargo liner.

(b) Cargo Working

Speed in handling and stowing cargo was 
a prerequisite. In  the holds there are 
therefore as few obstructions as possible. 
The frames, fram e brackets, beam knees 
and ventilation trunking in the main holds 
have been buried in the wing tanks. These 
tanks (water ballast in Nos. 4 and 5 
holds and oil fuel in No. 3) also have 
the effect of squaring-off the curvature 
of the ship sides. Admittedly, there is a 
loss of cubic space in doing this but the 
overall advantages justify it. Addition
ally, these wing tanks provide a facility 
for rapidly correcting heel while the liquid 
cargo tanks are pumped, or when the 
deck cranes are moved to one side. They 
also provide a means of alleviating the 
stresses in the hogging conditions which 
are described in Section 5.

The cargo hatches were m ade as long 
as possible, meaning that hatch cover sto
wage space and the deckhouse area b e
tween the hatches for cranes and winches 
was reduced by every possible inch. 
H atch  width was a compromise between 
the ‘open’ ship on the one hand and the 
need for sufficient ‘shelf space’ in the 
’tween decks on the other hand, because 
of the num ber of ports of call. Now that 
the fork lift truck and other wheeled 
devices are accepted practice in cargo 
spaces, the ‘tween deck hatches were m ade 
quite flush. All hatches are, of course, 
fully power-operated to  cut down the 
preparation time involved in getting spaces 
ready for the stevedores. In addition, 
the sections of each ’tween deck hatch 
can be subdivided in several ways to  give 
greater choice in the way the holds can 
be served i.e., the ends of the hatch can 
be left in place and the centre opened 
or vice versa.
T here are cofferdams round all the deep 
tanks. This undoubtedly casts away car
go cubic capacity but was considered to 
be worthwhile in reducing the cleaning 
costs which are an unavoidable part of 
deep tank operation, as well as giving 
better separation between liquid cargoes. 
All the associated services such as bilge 
and ballast lines and sound and air pipes 
can also be led within the cofferdams 
which again makes for easier cleaning and 
maintenance. T he three 50 ton tanks in 
the poop are stainless steel lined, the m a
terial being of the clad type to British 
Standard Specification E N  58J. This 
m akes the tanks more acceptable to the 
shippers of the more fastidious chemicals. 
The additional care required in welding 
the stainless material and the Owner’s 
close inspection of the m aterials have so 
farensured that these tanks have been 
eminently successful in service.
Tn ships with flush ’tween decks, the sup
port of ‘tomming’ of part cargoes in  the 
wings can be a problem as there is 
nothing at the deck to get a grip on. A t 
the same time, there is the continual quest 
for quick stowing which means that less 
effort is called for in chocking-off the 
cargo. ‘Priam s’ therefore have a series of 
vertical tomming stanchions, hinged at the 
top end for easy removal, slotting into 
a low shoe on deck, and made of alu
minium for easy portability. Fore and aft 
timbers can be laid between these as nec
essary.

(c) Cargo Gear

T he traditional derrick and winch system 
has been partly superseded. Each main 
hatch is served by a 5 ton crane at one 
end and some kind of derrick system at 
the other end. The cranes can traverse 
across the ship as required. As a 20 ft. 
outreach beyond the ship side was re 
quired, this arrangement was considered 
preferable to having a fixed crane on the
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Fig. 1. General Arrangement.

centre line with a  59 ft. outreach. All 
derricks have pow ered topping and those 
on the bridge front have pow ered slewing 
as well. W ith the cranes and the Stulcken 
60 ton derrick, the A .E .G . or H allen der 
rick system a t the bridge front and the 
rem aining derricks conventional in type, 
there are four different types of cargo 
gear on each ship. These undoubtedly 
involve a  higher first cost and also great
er m aintenance bu t are m ore efficient 
in handling cargo.

(d) A ccom m odation
The two m ain features were increased 
floor area per m an, all rooms except cer
tain crew  ratings being single berthed, 
and specific attention to the detailed 
design and layout of each room. Fig. 2 
shows the arrangem ent of the various 
rooms.
The following table shows the num ber 
of square feet provided for the different 
m em bers of the crew compared with the 
‘P ’ Class of 1950.

TABLE II.

‘P'’ Class ‘priam’ C lass

Crew Rooms 76 sq.ft. 1 82 sq.ft. a
Petty Officers 78 sq.ft. 195 sq.ft. 3
Junior Officers 83 sq.ft. 226 sq.ft. 3

1 2 berth
2 single berth
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Fig. 2(b). Petty Officer Accommodation.

The Poop Deck was made the service 
or working deck where there is no living 
accommodation but only the galleys, 
dining rooms and all storerooms.
Just some of the thoughts governing the 
design of the accommodation space ran 
thus:
(I) Alle fitments were to be built on a 
plinth which runs true horizontal through
out each space, disregarding camber and 
sheer but related to true horizontal ceil
ings. This means that heights could be 
rationalised.
(II) Areas of low ceilings were provided 
above room lobbies to  accommodate the 
ventilation and other services.
(III) Full height and width curtaining in 
the Dining Rooms and Officers Lounge 
to give orderly window treatment, and 
extension of window curtains in living 
rooms as far as possible to1 increase the 
visual size of windows and the contain
ment of these within a box for a cleaner 
appearance.
(IV) Ease of cleaning and maintaining 
all surfaces i.e., floors, walls and furniture, 
meaning the extensive use of laminated 
plastic but also a degree of natural tim
bering to soften the appearance.

(e) ‘Priam’/ ‘Glenalmond' Differences 
The only two real differences between 
the Blue Funnel and Glen ships are first, 
the Glen ships have 50 %  more refrigera
ted cargo space in No. 6 ’Tween Decks 
and second, two of the No. 6 liquid 
cargo deep tank are further subdivided to 
give an additional choice of size to the 
shipper.

5. S T R U C TU R E

(a) Main Structure
As explained earlier, the rather unusual 
distribution along the ship’s length of the 
main cargo compartments involved a 
close examination of the longitudinal 
strength. The scantlings of the main 
members were originally calculated using 
the approximate method proposed by 
Murray [4] and were subsequently 
checked by full longitudinal strength cal
culations. Two basic conditions, a ballast 
and a fully loaded condition are de
scribed and shown in Fig. 3. In Table 
III the results of these calculations are 
expressed as stresses in the upper deck 
and a comparison is made between M ur
ray’s method and the full calculations. 
The reader will observe the close agree
ment between the two. In neither method 
has the Smith correction been included 
and in M urray’s method the ‘b ’ values 
used in determining the wave bending 
moment were derived for wave heights of 
1 .1  C L  from the values quoted for wave 
heights of L /2 0  by directly proportioning 
the wave heights.

TABLE III.
Tensile Stress in Upper Deck in Tons per sq.in.

Ballast Condition Loaded Condition
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Still Water 4.95 4.95 5.39 5.41
Wave crest 
midships 8.31 8.69 9.25 9.15
Wave crest 
at ends 1.06 0.69 0.93 1.15

It should be noted that the still water 
stress for the loaded condition shown in 
Fig. 3 was considered to  be excessively 
severe but by emptying the fore peak tank 
and filling No. 4 wing water ballast tanks 
the still water bending stress was reduced 
from 5.39 tons per sq.in. to  4.91 tons 
per sq.in. The ballast condition then be
came the limiting strength condition. A n 
appropriate instruction has been issued 
to the M asters of these ships pointing out 
the possibilities of overstressing the hull. 
The structure on the ‘Priam ’ class is a 
combination of transverse and longitu
dinal framing and is shown in Fig. 4 
and detailed in Table IV. The construc
tion is all-welded except for a riveted 
deck/shell connection and a riveted shell 
seam port and starboard at the upper 
turn  of bilge.

(b) D eck/Shell Connection

The deck/shell connection has always 
been a critical one and it was eventually 
decided to  adopt the connection shown 
in Fig. 4. U p to this time, it has been 
the Company’s practice to have a  com
pletely riveted connection with two string
er bars, but because of the deck thick
ness now involved, treble riveting was 
obviously impracticable.
One shipyard experienced some difficulty 
in getting a properly closed riveted con
nection between the stringer flat bar and 
sheerstrake because of the  heat defor
m ation caused by the relatively large vol
ume of welding required to connect the 
stringer plate to the flat bar. A fter some 
simple experiments however, the shipyard 
solved this problem by applying a  y8 in. 
pre-set to  the bar to  allow for the weld
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Fig. 3(a). Ballast Condition Weight Distribution [tons).

W. BALLAST. 174

FR. WATER 5 0  1 8 0
O IL F U E L 13 160 3 2 0 351 102 12 5 120
CARGO O IL t v 150 2 0 0 |  6 0 0 4 0 0  |300 200] lOO
CA RG O 53 6 3 0 162 1 1 40 1 1 37 5 122 6 7 4 4 4 2 6
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Item Scantlings

Centre Girder (clear of duct keel) — 0.4 L amidships 57 in. X 0.57 in.
Pipe Duct Sides (o iltig h t) .............................................. 57 in. X 0.56 in.
Side Girders in Hold ........................................................ 0.41 in.

Solid Floors (fitted every frame) 1 ............................
j  N.W.T.....................

0.56 in.
0.46 in.

Main Framing — plate webs ........................................ 0.40 in.
Tween Framing ................................................................. 11 in. X 0.43 in. O.B.P.
Lower Deck Beams ........................................................... 10 in. X 4 in. X 0.44 in. O.A.T.W.
Main Deck Beams ......................................................... 10 in. X 4 in. X 0.44 in. O.A.T.W.
Upper Deck Beams (outside line of hatches) (longitu
dinally framed) .................................................................... 8 in. X 4 in. X 0.80 in. O.A.T.W.

Spacing 33 in.
Upper Deck Transverses .................................................. Web 12 in. X 0-5 in.

F.B. 8 in. X 0.5 in.
Lower Deck G ird e rs ........................................................... Web 18 in. X L85 in.

F.B. 10.5 in. X 1.6 in.
Main Deck Girders ........................................................... Web 15 in. X 1.65 in.

F.B. 10 in. X 2.5 in.
Upper Deck G ird e rs ......................................................... Web 16 in. X 1.0 in.

F.B. 11.5 in. X 1.5 in.

Fig. 4. Midship Section.

distortion. Before the problem had been 
solved however, excessive force had been 
applied to a section of the stringer bar 
in rather cold weather in an attempt to 
get a satisfactory connection. The result 
was a 9 in. long fracture in  the 1.20 in. 
thick Grade ‘D ’ plating.
A further similar failure occurred which 
also required cutting out on another ship 
while it was still on the berth. A t the for
ward end of the stringer bar a crack 
spread into the deck. The reason, for the 
failure was easily seen. The stringer bar 
had not been tapered towards its end but 
cut off square, and consequently a se
vere notch had been created with a re
sultant brittle failure.

(c) Heating Coils
In this class of ship the deep tankage 
capable of taking heated oils represents 
a very sizeable proportion of the cargo 
space. Every effort was therefore made 
to reduce the capital cost, maintenance 
cost and operational costs of the cargo 
heating system. The heating in all tanks 
is by steam coils but three different types 
of coils were used. For the small 50 top 
tanks in No. 1 and 7 Hold, the heating 
coils are in the form of hollow D  sections 
and are permanently welded to  the out
side of the tank i.e., in the cofferdams.
A t first it was proposed that all deep 
tank heating coils should b e  permanently 
welded to the outside of the tanks, but 
difficulties regarding the required heating 
surface areas, and overheating in the cof
ferdams made this undesirable for all 
spaces. Such external coils were only fitted 
therefore, as mentioned, a t No. 1 For
ward 50 ton tanks and the No. 7 stainless 
steel lined tanks. The next step was to 
weld the permanent coils inside the other 
tanks but the use of fork lift trucks in 
No. 1 and 2 Holds meant that the inter
nally welded type of coil was only fitted 
in the No. 6 tanks.
In the No. 1 aft and No. 2 deep tanks 
the heating coils are of the norm al circular 
piping within the hold but are constructed 
in grid sections and are capable of being 
hinged against the tank sides or, alter
natively, of being lefted out altogether 
when the tank is used for general cargo or 
unheated oils.

The advantages of the permanently wel
ded type are:

(I) Modest first cost

(II) No expence for removing and re
fitting when general cargoes are carried

(III) Low cleaning costs

(IV) Modest maintenance costs

(V) No loss of space due to  stowage 
when not in use.

All the shipyards initially expected to 
have difficulty in controlling weld de
formation due to  the long lengths of



welds connecting these permanent coils 
to  the structure. Although the welding 
for No. 1 and No. 7 tanks was carried 
out in very restricted space, no real trou
ble was experienced either during building 
or in service.

(d) Steel Quality

Lloyd’s Grade ‘D ’ Quality Steel’was used 
where required by the Rules. Because 
this quality of steel is only marginally 
more expensive than normal Grade A 
steel but is considerably more resistant 
to  the propagation of cracks, additional 
Grade ‘D ’ steel was incorporated in the 
main structure as follows:

1. Side and bottom shell including sheer 
strake and keelplate within 0.4L amid
ships.

2. Upper deck plating outside line of 
openings and within 0.4L amidships.

3. M ain Engine seating top plate, main 
girders and floors.

4. Girder webs and face plates where 
the thickness exceeded 0.80 in.

5.' A t the comers of all openings on 
upper and poop strength decks outside 
0.4L amidships.

6. Deck plating, girders and transverses 
above and below all refrigerated cargo 
lockers.

In addition, one plate of Lloyd’s Grade 
IE’ Quality each side was used for the 
sheerstrake in way of the break at poop 
and upper deck.
Except for the stainless steel clad tanks 
referred to earlier, the only other special 
steel used in the construction was a higher 
tensile steel for the derrick posts and 
Stulcken mast.

(e) Fork L ift Truck Loadings

Table V gives the deck loadings per
missible by Lloyd’s 1967 standards for 
single wheeled and doubled wheeled fork 
lift trucks at all deck levels, calculated 
for the structure as built into the ship. 
This is issued to  the M aster of each ship. 
I t is only in recent years that this type 
of information has been required by the 
stevedores.
As can be seen from the Table, the per
missible loadings on the hatch covers are 
in some cases less than the permissible 
loading on the surrounding structure. 
Consequently the strength of the hatch 
cover can, to a certain extent, dictate the 
speed of handling the cargo. I t is sug
gested that more needs to be known 
about the ability of steel panels to with
stand concentrated loads of this nature. 
The figures show the maximum per
missible weight in tons of the truck and 
its load.

TABLE V.
Permissible Deck Loadings for Fork Trucks.

Hold No. 1

Upper ’Tween Decks (a) 4.6
(b) 7.0

Upper Tween Deck Hatches (a) 4.6
(b) 7.0

Lower ’Tween Decks (a) 4.6
(b) 7.0

Lower ’Tween Deck Hatches (a) 4.6
(b) 7.0

Tank Top (a) —

(b) —

Tank Top Under Hatch (a) —

■ (b) —

(a) Single wheeled fork trucks i.e., one 
wheel each side of the forks.

(b) Dual wheeled fork trucks i.e., two 
wheels each side of the forks.

6. C O N STRU C TIO N  M ETH O D S

(a) Construction Times
It is generally recognised that Japanese 
shipyards have introduced new techniques 
into the management and production as
pects of building and the authors were 
favoured with an early insight into these 
during the building of the two Japanese 
built ‘Priam s’. Fig. 5 shows the compar
ison of the building times required by 
each of the three shipbuilders who1 be
tween them built the eight sister ships. 
The building period is shown divided into 
the time elapsed between placing the or
der and laying the keel; between keel 
laying and launch; and for the outfitting 
period.
It will be clear that the first U.K. shipyard 
U.K. No. [1] laid the keel about one 
month after signing the contract, ship
yard U.K. No. [2] waited four months 
and the Japanese allowed about 14 
months. W hat this means is that the Jap
anese shipyards carried out a long exer
cise in pre-planning and in  the prepara
tion of fabricated units before beginning 
to occupy the building berth.
For the period on the berth i.e., keel 
laying to’ launch, the Japanese averaged 
about five months compared with the 
U.K. period of 15 to 19 months. This is 
a dramatic difference which highlighted 
one of the m ajor differences which existed 
at that time between U.K. and Japanese 
practice. The outfitting times i.e., launch 
to delivery differed less markedly and 
yard U.K. No. [2] did, in  fact, achieve 
a remarkable performance in fitting out 
their ship in four months.

Fig. 5 also shows a comparison of the 
rate of steel erection on the berth for 
the three yards. The markedly steeper 
slope of the Japanese curve is naturally

2 3 4 5 6

6.3 8.0 8.0 8.0 8.0
9.5 12.0 12.0 12.0 12.0
4.6 4.6 4.6 4.6 4.6
7.0 7.0 7.0 7.0 7.0
8.0 4.6 4.6 4.6 4.6

12.0 7.0 7.0 7.0 7.0
4.6 4.6 4.6 4.6 4.6
7.0 7.0 7.0 7.0 7.0

11.0 11.0 8.3 8.3 • __
16.0 16.0 12.5 12.5 __
11.0 11.0 11.0 11.0 .__
16.0 16.0 16.0 16.0 __

associated with the short period on the 
berth.

As far as the Owners are concerned, the 
effects of the Japanese performance are:

(I) all m ajor plans must be approved 
the m ajor decisions must be taken, and 
subcontractors agreed during the p re
planning period with little time to alter 
opinions subsequently.

(II) there is a shorter but much more 
concentrated load on the Owner’s Super
intendents supervising the steel construc
tion, and a heavier load on the Owner’s 
plan approval staff a t an earlier stage 
in the building period.

Both the Japanese and the British ship
yards built the ships in about 300 sections, 
the heaviest of which was 75 tons, the 
rest being nearer 30 tons weight. For the 
typical large tanker, the Japanese would 
certainly adopt heavier units, or blocks 
as they call them, but for this type of 
fine-lined cargo liner with almost double
skinned hull construction they were 
obliged to resort to smaller units. 
Takezawa’s 1967 paper [5] gives a good 
indication of the way the Japanese ship
yards have set about improving their 
methods, and this was evident in the 
building of ‘Priam ’ Class in Japan with its 
streamlining of the building programme 
by telescoping and overlapping the 
fitting out period with the period on the 
berth. The yard had earlier proved the 
desirability, for example, of installing pip
ing into the bottom units during fabri
cation; fitting manholes, ladders and steps 
while units are on the ground or in the 
shops; and getting as far ahead as pos
sible with accommodation and engine 
room  before the adjacent structure be
gins to  close in on it.
All this means that much more of the 
work is done in the better working en
vironment of the shops, and emphasis is 
rightly laid on pushing ahead with the 
engine room which is always a com
plicated area.
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Fig. 5. Comparison of Building Times and Rate o f Steel Erection.

(b) Some Japanese M ethods

(I) The ships also saw the application 
of some of the novel practices which had 
been developed by Japanese shipyards. 
F or example, the practice of ‘line-heating’ 
of steel plate to shape it instead of using 
rolls. This was used extensively on the 
shell plating.
There was some concern lest the heating 
and quenching of the Grade ‘D’ steel 
should change the properties of the m a
terial, and the Owners thought it well to 
limit the maximum temperatures to 
800 °C although it was admittedly dif
ficult to control this.

(II) The Japanese-developed system of 
one side welding was applied to the flat 
areas of bulkheads and decks. This pro
cess has been explained elsewhere, but the 
advantages of welding plate up to 38 
mm. thickness with one or two runs with
out having to turn  the plates over, are 
obvious since having to do this seriously 
interrupts the smooth flow in the fab
rication shops.

(III) A nother new development just be
ing perfected as these orders were placed 
was the electro-photographic marking 
system. The flat shell and tank top were 
m arked for burning by this method which 
consists of projecting on to  a sensitised 
paint surface from the optical marking 
projector. This zinx oxide paint, applied 
after grit-blasting is charged electrostat

ically, and on exposure to the projected 
light from the optical marking tower is 
rendered electro-conductive. An image is 
left on the paint surface which is devel
oped by spraying with a developer which 
does or does not stick to the latent image 
in accordance with whether the charge is 
positive or negative. The advantages 
claimed are greater accuracy than hand 
marking, and saving of mould loft spaces. 
The authors noted that hand burning was 
favoured after this marking rather than 
automatic burning. No doubt this is due 
to the availability of labour to man-up a 
great many hand burning torches. No 
obvious fault could be found with the 
system, and the subsequent paint system 
seemed to adhere satisfactorily to  the new 
type of prim er used in the E.P.M.system.

7. N O T E S ON T H E  SHIPS IN  
S E R V IC E

(a) Stability and Rolling

In  service, the metacentric height has of 
necessity, to be a compromise between 
two conflicting requirements.
The first of these requirements is that the 
ship should avoid the heavy rolling which 
occurs when it encounters waves whose 
perod is equal to or near to the natural 
rolling period, i.e., synchronous rolling. 
Such a condition is undesirable, because 
of its effect on speed and the comfort 
of personnel.

A detailed investigation of the predom
inant periods of waves on the Far East 
run was made possible by use of a recent 
N.P.L.publication [6] and from this it 
was ascertained that with the departure 
GM as low as possible, the likelihood of 
synchronous rolling occurring was small. 
The second of the two requirements is 
that the risk of cargo damage must be 
minimised and to ensure this it is nec
essary to consider the forces acting on 
an item of cargo as a result of roll. The 
maximum force normal to the ship’s cen
treline, tending to  displace cargo, occurs 
at maximum roll angle and consists of 
both acceleration forces and gravity. With 
an increase in GM and hence with a 
decrease in roll period, the acceleration 
forces will increase; whereas with a de
crease in GM the component of gravity 
normal to the ship’s centreline will in
crease.
It is not always realised however, that 
the larger of these two components is the 
one due to gravity and therefore to  re
duce the risk of cargo shifting most ef
fectively it is desirable to have a higher 
value of GM.
Thus we have two contradictory require
ments, the one for a low GM, to mini
mise possibility of synchronism, and 
the other for a high GM, to  minimise the 
possibility of cargo damage. However, 
selecting a value of departure GM of 
between 3 ft. and 4 ft. a suitable com
promise would seem to have been reach
ed. With this GM, the probability of 
synchronism is only 5-10 % on the route 
considered and the angle of roll about 
13°-16° to each side.
As an example, in practice, the average 
value of departure GM over four typical 
recent voyages for vessels of the ‘Priam’ 
Class was 3.06 ft. Because it is easy to 
fill the hold wing tanks at sea, the arrival 
condition GM can be kept not too1 far 
away from the departure GM.

(b) Vibration

There has been above-normal vibration 
in the upper parts of the superstructure 
of all the ships in the class and in con
junction with BSRA and the builders, in
vestigations and alterations have been 
made to reduce it as much as possible. 
The experiments indicated that in all ships 
the superstructure rocked slightly in  an 
athwartships direction because of deflec
tion of the poop deck and this vibration 
was propeller excited. In addition, on the 
British built ships, a resonance of the 
superstructure occurred in the fore and 
aft direction close to service revolutions. 
In the upper two tiers of the superstruc
ture, conditions were uncomfortable and 
because the frequency of 4 X propeller 
shaft revolutions is near to that which 
affects the human body most, it made 
reading, writing or even relaxing some
what difficult.
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Fig. 6. Hull Forms A  and B: Body Plan.

To reduce the rocking movement, fore 
and aft side screens have been fitted at 
poop deck level between the side shell 
and house side. These have helped very 
considerably on the Japanese built ships 
but on the U.K. built ships the results 
were less successful. The reason for this 
difference in behavior lies in the differ
ence in the internal bulkheading of the 
superstructure. A t the tim e of building, 
the Japanese shipyard fitted additional 
internal transverse and longitudinal steel 
bulkheads throughout the accommodation 
and this has resulted in a stiffer super
structure th a t has avoided m ajor reso
nances in the horizontal direction within 
the service speed range. No such inter
nal steel bulkheads were built into the 
U.K. ships.
W ith the fitting of the sidescreens, the 
level of vibration in  the Japanese built 
ships is now very near to  the criteria 
quoted by Kmiecik [7] of 0.25 in ./  
sec. in the vertical direction and 0.12 in ./  
sec. in the horizontal direction for a 
frequency of around 440 cycles/second. 
In the British built ships however, the 
fitting of the sidescreens has reduced the 
vertical component bu t not the athwart- 
ships and fore and aft vibration and as a 
further experiment a vibration neutraliser, 
such as described for example by Todd 
[8] is at present being tried out on 
‘Priam ’. In  association with the Builders, 
the Owners have placed an athwartship 
beam  high in the engine casting and the 
beam  carries a variable weight built-up 
of individual steel plates. W hile this was 
not immediately successful the com puter 
analysis from the first tests show encour
aging results, but a t present it is too 
early to say if the fitting of such vibration 
neutralisers will solve the problem.

(c) Despatch and Tim e at Sea

The exact benefit of installing and m ain
taining more expensive cargo handling 
gear and hatches is difficult to cost. Some 
indication of their value is gained from 
considering the reduced time taken to 
prepare the ship for the stevedores each 
day. A ship with conventional hatches 
and cargo gear might involve a gang of 
1 8 /2 0  men in one hour of unproductive 
w ork in uncovering hatches and getting 
cargo gear into action. O n the ‘Priam s’ 
the corresponding unproductive time is 
about 10 minutes, so that there is an 
obvious economy in labour and improve
m ent in despatch.
Generally, the faster turn  round in port 
of these ships coupled with th e  higher 
sea speed has m eant that even though the 
voyage is now round the C ape instead 
of by the Suez route, the intended monthly 
schedule is being maintained. The 
‘Priam s’ are spending on average 193 
days at sea per year as com pared with 
201 days for the ‘G lenalm onds’. How
ever, all the ships are now sailing round

the C ape and so tend, with the larger 
sea mileage, to  have higher time at sea. 
As the original concept was to have a 
ship that was, if anything, too big in 
cubic capacity to ensure easy stowing, it 
is interesting to  observe tha t with all the 
recent quite rap id  moves to  unitising of 
cargo and to  the carriage of containers 
with consequent waste of cubic, all the 
extra space is now  being utilised.
Ref. 1 stressed the importance of cargo 
costs and m anning costs in relation to 
total disbursements. The first of these is, 
if anything, even m ore significant in  the 
‘Priam s’, where cargo working costs ac
count for alm ost three times as much 
expenditure as fuel.

8. H U L L  F O R M  A N D  
P R O P U LSIO N

(a) H ull Form

M oor [9] described model tests on two 
variations of the earlier ‘Glenlyon’ 
form. These variations gave guidance in 
the developm ent of the ‘Priam ’ form. The 
first was to determ ine the effect on pro
pulsion of increasing the length of par
allel m iddle body and the second was to 
determine the optimum position of longi
tudinal centre of buoyancy.
T he first of these was an attem pt at 
improving the extent of the squarer mid
ship cargo spaces. M oor’s figures show 
that a 20 % increase in extent of parallel 
middle body for the same block coeffi- 
cent gives an increase of some 25 % in 
resistance. B ut this increase in parallel 
middle body, extrem e though it be, is not 
significant in term s of cargo handling 
benefits. I t appears that it is really only 
increase in block coefficient that is effec
tive in providing better cargo space, and 
then m aterial benefits only appear at 
around 0.80 block coefficient. The in
crease in pow er for any such block coef
ficient to  m aintain the same high ship

speed is quite prohibitive. T he designers 
were therefore obliged in  the end to  re
tain a fairly conventional hydrodynamic 
form, and not very conveniently shaped 
cargo spaces.
The second investigation on LCB po
sition was prom pted by the fact that at 
the time no systematic experiments had 
been done on low block coefficent forms. 
M oor’s St. A lban’s tests showed that the 
optimum position of LCB could vary 
from  about 1% % of LBP aft of mid
ships at V /  V L  =  0.75 to  about 2 y2 % 
aft at V /  n/L =  1.00.
In  the design stages of the ‘Priam s’, two 
hull forms with the same principal char
acteristics were developed. The first was 
from Vicker’s Experim ent T ank  at St. 
Albans, produced before the project went 
out for shipyard tenders. T he second was 
an alternative development by the Japa- 
ese shipyard after the order fo r their 
ships was placed. F o r complete im par
tiality, the two hull forms (shown in Figs. 
6 and 7) were tested and com pared by 
N .P.L. at Feltham, using a stock N.P.L. 
propeller for both designs. The results are 
shown as curves on Figs. 8 and 9.

T he Japanese Form  A  has somewhat low
er resistance than the St. A lban’s Form  
B; bu t on the other hand, F orm  A has 
lower QPC. The end results is th a t there 
is not a great deal to  choose between the 
two within the speed range being con
sidered. I t  was other considerations that 
persuaded the Owners to  use the St. Al
ban’s Form  B, viz. at the deeper draught 
the KM  value for Form  B was about 1 ft. 
greater than for Form  A  giving greater 
stability and so greater flexibility in 
loading and operating the ship; also' the 
finer shape of the ends of the ship in 
the Japanese Form  A  m ade it m ore dif
ficult to m eet the requirements for the 
accurately specified deep tank  capacity, 
which, as has already been described, was 
at the ends of the ship.



Fig. 7. Hull Forms A and B: Stem and Stern Endings.

Fig. 8. Hull Forms A and B: Propulsion and 
characteristics.

To return  to the plot of DHP-Speed in 
Fig. 8, it can be seen that with a maxi
mum service power of 18,900, the m ar
gin in power over trial condition to take 
care of bad weather and fouling and 
deterioration is about 50 % at 20 knots 
and 18 % at 21 knots. These are predicted 
ship figures from the N .P.L. results. 
Using the St. A lbans results and predicting

Fig. 9. Hull Forms A and B: Propulsion 
Characteristics.

the ship figures by using B.T.T.P. 1965 
factors for average new hull and best 
trial conditions, the above power margins 
become 43 % and 13 % . At 20 knots, the 
margin is liberal for this type of ship but 
in the end it was useful when it was 
decided to  operate the ships at 21 knots, 
particularly as they were tending to run 
at less than fully loaded draughts.

(b) Trial Results

Speed trials in ballast condition were 
conducted for six of the ships; bad 
weather ruled these out on the remaining 
two. In addition, trials in the part loaded 
condition were carried out on ‘Prote- 
silaus’ when the ship left Glasgow on her 
maiden voyage. The various trials are 
listen in Table V I and the Power-Speed 
and RPM-Speed curves for these ballast 
trials are shown in Fig. 10.

Table V II shows details of the ‘P r o  
tesilaus’ part-loaded trails and the re
sults are shown in Fig. 11.

Model experiments m ade at St. Albans 
at these same trial draughts allowed ship- 
model correlation factors to  be obtained. 
These are listed in Table VIII.
The total mean roughness of the under
water shell has been measured on some 
of the ships according to  the method 
described in Ref. 10 expressed as mean 
apparent amplitude for a 2 in. wave 
length obtained from between 80 and 90 
individual readings. These are given in 
Table IX.

It will be seen that the mean roughness 
before the shipyard trials varied from 
0.0054 in. which according to Wellman
[11] is very good, to 0.0075 in. which 
is about average for a new hull.

TABLE IX.
Roughness Measurements.

Ship Condition
Roughness

(in.)

‘Protesilaus’
Before 

Newbiggin Trials 
After first voyage

0.0059
0.0070

‘Peis and er’ 0.0054

‘Prometheus’ (No trials possible) 0.0075

‘Priam’ Before Launch 
(No trials possible)

0.0054

Before Trial 0.0068

TABLE VI. 
Ship Trials.

Ship
Place of 

Trial
Mean

Draught
Days out 
of Dock

Depth of 
Water 

(fathoms)

Beaufort
Wind
Force

Sea
State

‘Glenfinlas’ Arran 19 ft. 10 in. 25 78 6/7 Moderate/Rough
‘Peisander’ Newbiggin 19 ft. 7 i  in. 9 25 7/8""'“ Rough
‘Protesilaus’ Newbiggin 19 ft. 9 i  in. 8 25 2 Smooth
‘Protesilaus’ Arran 24 ft. 7 in. 41 78 5/6 Slight
‘Glenalmond’ Miye-Nagasaki 19 ft. 6 i in. 3 35 2 Smooth
‘Pembrokeshire’ Miye-Nagasaki 19 ft. 5 |  in. 3 35 1 Smooth
‘Radnorshire’ Newbiggin 19 ft. 5 i in. 10 25 5 Moderate
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TABLE VII.
'Protesilaus' Loaded Trial Conducted on the Arran Measured Miles.

Draughts: 23 ft. 11 in. forward 
25 ft. 3 in. aft

Corresponding Displacement 15,700 tons 
Days out of dry dock 
Depth of water approx.
Beaufort Wind Force 
Wind Direction 
Sea Description

41
78
5 to 6
North West 
Slight

Consecutive Speed Speed Power Mean
No. Run Direction Knots RPM BHP Speed Knots

1 I N 14.01 71.3 4,600
14.842 S 15.66 73.3 4,700

3 II N 15.09 77.1 5,900
4 S 16.76 80.0 6,100 15.92

5 III N 17.37 89.5 9,200
6 S 18.87 91.3 9,300 18.12

7 IV N 19.51 101.3 13,250
20.098 S 20.67 102.0 13,300

9 V N 21.09 111.3 18,100
10 S 21.98 112.0 18,100 21.53

9. VO YA GE P E R F O R M  A N C E

In the ‘Glenlyon’ paper [1], an attem pt 
was made to analyse the perform ance of 
the ships and to show the effect of time 
and weather on ship’s speed. This has 
also been done for the ‘Priam s’ and as an 
example, Fig. 12 shows the results ob
tained from the m.v. ‘G lenalm ond’. All 
speeds have been corrected to a standard 
displacement of 17,800 tons and a  stan
dard  power of 18,900 SHP. N o weather 
correction has been applied to the daily 
speeds shown on Fig. 12.
The full line shown in Fig. 12 was ob 
tained from the average good weather 
speeds for the whole voyage. Good 
weather was defined as up to and in 
cluding Beaufort Force 3. T he broken 
lines for Beaufort W ind Force 2 and 6 
were obtained from a simple form of 
regression analysis using the equation

5 =  a -j- bt -f- cW

where S  is the ship speed, t is the time out 
of dock and W  is the Beaufort Wind 
Force, a , b and c being constants.
I t can be seen from the diagram  that 
over the three voyages from the beginn
ing of June, 1967 to the end of April, 
1968 the drop in speed is about 0.3 knots 
if the average good weather line is used, 
but using the lines obtained from regres
sion analysis the drop in speed over the 
same period is negligible. A lthough the 
results for ‘Glenlyon’ in Ref. I show a 
greater drop in speed at the beginning 
of the ship’s life, recent results obtained 
from the Class now show a very small 
drop in speed over the three voyages 
after drydocking. I t is suggested that this 
may be due to the quicker tu rn  round in 
port now being achieved and to an im
provement in the paint or its application. 
In voyage 6 the regression lines show an 
increase of speed with time. This would 
also happen apparantly if regression anal
ysis is applied to single voyages rather 
than between drydocking periods.
The only suggestion that can be offered 
in explanation is that the prevalent 
weather and tide conditions assisted in 
the homeward half of the voyage and 
were against for the outward half. The 
direction of the weather and the effect of 
tide has not been included in the re 
gression analysis.
There is unfortunately very little data 
available on this subject for the relatively 
high speed type of ship and it would be 
interesting to hear the views of other 
investigators.
Figs. 13 and 14 show the effect of wind 
on speed. The values shown were also 
obtained from ‘G lenalm ond’ results and 
are of the same order as previously ob
tained for the ‘Glenlyon’ Class. U nfor
tunately there was insufficient data avail
able to give a plotting showing the effect 
of wind from astern.
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Fig. 12. "Glenalmond'. Speed-Time Graph for Voyages 1 to 6.
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Fig. 13. ‘Glenalmond’. Speed and 
Power-Beaufort No.

Head Winds ±  30°. Voyages 1 to 6.
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Fig. 14. ‘Glenalmond’. Speed and 
Power-Beaufort No.

Cross Winds 30°-150°. Voyages I to 6.

TABLE VIII.
Ship M odel Correlation Factors.

BTTP— ITTC Method
Moor NECI 1960 

Method

Ship Knots K '

1 +  -V 1 +  .v ÔCT X 10"
Froude ITTC ITTC

1 +  x  ps/pcs 
Froude pm/pcm

‘Glenfinlas’ 18.20 1.049 1.043 1.227 567 1.034 1.070
19.58 1.053 1.036 1.206 534 1.029 1.076
20.96 1.059 1.069 1.236 633 1.061 1.082

‘Peisander’ 14.30 1.008 1.338 1.604 1463 1.285 1.008
16.07 1.022 1.422 1.692 1671 1.374 1.024
18.45 1.020 1.390 1.631 1589 1.340 1.026
19.72 1.021 1.376 1.601 1563 1.333 1.029
19.63 1.027 1.438 1.674 1748 1.398 1.030

‘Protesilaus’ 14.58 1.042 0.911 1.091 220 0.922 1.063
(Newbiggin) 17.06 1.035 0.959 1.136 330 0.968 1.052
Ballast 19.17 1.036 0.970 1.132 340 0.973 1.052

21.20 1.031 1.033 1.191 517 1.027 1.046
22.31 1.028 1.063 1.216 612 1.058 1.041

‘Protesilaus’ 14.84 1.027 0.997 1.205 467 0.999 1.035
(Arran) 15.92 1.026 1.026 1.230 533 1.024 1.038
Loaded 18.12 1.025 1.007 1.190 459 1.007 1.035

20.09 1.025 0.991 1.158 399 0.994 1.036
21.53 1.023 0.992 1.140 386 1.002 1.034

‘Glenalmond’ 15.71 1.017 0.956 1.136 338 0.963 1.024
20.23 1.027 0.948 1.099 264 0.956 1.037
21.94 1.029 0.957 1.095 268 0.965 1.040
23.07 1.025 0.963 1.096 280 0.970 1.037

‘Pembrokeshire’ 16.09 1.037 0.909 1.082 199 0.923 1.046
20.68 1.020 0.944 1.090 243 0.954 1.027
22.20 1.021 0.943 1.078 222 0.953 1.029
23.25 1.021 0.946 1.075 220 0.954 1.030
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DE STU U RIN RICH TIN G  EN DE S T A B IL IS E E R !N S T A LLA T IE  V A N  DE 

„Q U EEN  ELIZA BETH  2”

De elektro-hydraulische 
stuurinrichting

De stuurmachine voor de Queen Eliza- 
beth 2 is van het elektro-hydraulisdhe 
type en is geleverd door Brown 
Brothers & Co, Ltd. te Edinburgh, even
als de machines voor de Queen Mary en 
de Queen Elizabeth.
Terwijl bij de installatie, die op de 
Queen Elizabeth 2 geplaatst is, de mo
dernste hydraulische techniek is toegepast 
en deze daardoor kleiner en minder in
gewikkeld is dan die, welke aangebracht 
zijn op de beide voorgaande schepen, 
vertoonden laatstgenoemde eveneens be
langrijke constructie-verbeteringen.
De stuurmachine toont het normale vier- 
cilinder ramtype met twee pompeenhe- 
den, waarvan elk voldoet aan de door de 
reders en de classificatiemaatschappij ge
stelde eisen. Onder normale omstandig
heden zijn alle vier de cilinders en één 
arbeidseenheid in bedrijf. De tweede ar- 
beidseenheid kan echter automatisch bij
gezet worden en er kunnen verschillende 
cilindercombinaties gekozen worden. Het 
overgaan van de ene arbeidseenheid op 
de andere of het bij zetten van een tweede 
arbeidseenheid heeft geen invloed op het 
sturen van het schip, alleen het aanlopen

van een elektromotor is hiervoor nodig. 
Iedere elektromotor heeft een vermogen 
van 175 apk bij 1175 om w/m in en 
drijft een VSP SP.30 roterende pomp. 
Deze pomp, die in staat is een maximum 
hydraulische druk van 320 k g /cm 2 te 
leveren en door een servo-motor be
diend wordt, is typisch voor een mo
derne pomp met variabele opbrengst. De 
servo-druk, die opgewekt wordt door een 
tandwielpomp aan het eind van de hoofd
as, wordt gebruikt om in zeer belangrijke 
mate de bedieningskrachten te verminde
ren, die nodig zijn voor de stuurinrich
ting.
Dit betekent, dat een mechanische ar
beid van de orde van grootte van enkele 
kg.cm volstaat voor de bediening van de 
stuurinrichting. Een dergelijke geringe 
arbeid kan eenvoudig verkregen worden 
uit de signalen, die uit de elektronische 
bedieningsinrichting ontvangen worden, 
zonder versterking. Daarmede is de nood
zaak verdwenen voor de zeer zware hef
bomen en veren, die normaal bij stuurma- 
chines aanwezig zijn; deze zijn vervangen 
door een kleine doos van ca. 45 cm in het 
vierkant, die hefbomen en veren bevat 
van zeer kleine middellijn in vergelijking 
tot de belasting. Deze doos is geheel ge
sloten en wordt voortdurend gesmeerd.

De Sperry-kompas- en bedienings
systemen voor de stuurinrichting van 
de Queen Elizabeth 2

De volgende uitrusting van Sperry is 
geïnstalleerd: 2 M k 30 giro-kompassen, 
opgesteld in de kompaskamer; 1 duplex 
geheel elektrisch synchro-stuursysteem 
m et elektronische schakeling, dat werkt 
met bedieningseenheden van Sperry en 
deel uitmaakt van de stuurinrichting van 
Brown Bros; 1 noodstuurinrichting, ge
m onteerd op een console bij de stuur- 
console; 1 registrerende roerstandaanwij- 
zer in de stuurconsole; 3 kompasstand- 
aanwijzers, aan stuur- en bakboordzijde 
van de brug elk één en 1 in  de uit- 
zichtsalon van de passagiers; 1 koersre- 
gistratie-instrument in de kaartenkamer; 1 
roerstandaanwijzer op vergrote schaal, 
achteruit; 3 roerstandaanwijzers, één in 
het midden van de brug en in de stuur- 
en bakboordvleugel van de brug elk één. 
H et hart van het navigatiesysteem be
staat uit twee Sperry-Mk 30 Giro-kom
passen, in dit geval in een afzonderlijke 
kompaskamer. Elk van deze kompassen 
kan ingeschakeld worden op ieder sta
tion van het 12-stations verdeelpaneel, 
van waaruit transmitters het Sperry-du- 
plex stuurbedieningssysteem voeden, de 
stuuraanwijzer van de bedieningseenheid 
op de brug, twee radars, een richting- 
zoeker, het registrerend koersaanwijzings- 
instrument en de verschillende aanwij
zende instrumenten, hier boven genoemd. 
De installatie met twee kompassen is 
overeenkomstig de uitrusting voor de 
oorspronkelijke Queens, die ieder twee 
Sperry M k.X IV girokompassen hadden 
en een Sperry dubbele giropiloot, een uit
rusting, die de grootst mogelijke be
trouwbaarheid bood.
De Sperry M k.30 girokompassen, die in 
de Queen Elizabeth 2 geïnstalleerd zijn, 
verschillen van de vroegere handelsuit
voeringen in de toepassing van een in 
olie gedragen giroscopische bol, die oor
spronkelijk voor marine-doeleinden werd 
ontwikkeld; deze vervangt het bekende 
opgehangen gevoelige element, dat in de 
M k.X IV ’s werd toegepast. De in olie 
gedragen giroscopische bol m et de mecha
nisch geleide cardanusringen voorkomt 
niet alleen de moeilijkheden verbonden 
aan de noodzaak de vloeistoftemperatuur 
te regelen, m aar heeft ook het voordeel 
dat directe elektrische verbindingen met 
de girorotor mogelijk zijn.
De rotor van het M k.30-girokompas (ge
wicht 1,4 kg) loopt met 12.000 omw/ 
min, wat een richtende kracht oplevert 
om een hoge mate van richtingsnauw- 
keurigheid aan het girokompas te geven, 
typisch is ±  0,5 graad. Snelheids- en 
breedte correctie, afzonderlijk uitgevoerd,Fig. 1 Boven- en zijaanzicht op de stuurmachine van de Queen Elizabeth 2



Fig. 2 Schakelschema van de kompas- en roerbedieningssystemen van Speiry

zijn doelmatig opgesteld voor de navi- 
gatie-officier, in de kaartenkam er.
Andere belangwekkende onderdelen van 
het kompassysteem zijn het invoeren van 
een linttype-registrerende stuurstandaan- 
wijzer, opgesteld in  de stuurconsole. De
ze aanwijzer m aakt een schaal van 0,25" 
per graad mogelijk (waarbij de schaal dui
delijk zichtbaar is door een 8" lang hori
zontaal venster), w aardoor een duidelijk
heid van aflezing ontstaat, die bij het 
normale schijftype alleen verkregen zou 
kunnen worden door een onmogelijk gro
te registratieschijf van 30" middellijn te 
gebruiken.
Een detail —  de koersschrijver van Sper- 
ry past thans een droge schrijfstift toe, 
die werkt met een voor druk gevoelige 
papiersoort, zodat de attentie, die vereist 
werd voor de ouderwetse pen en inkt- 
types, niet meer nodig is.
De Queen Elizabeth 2 is de eerste 
Queen, waarbij de hand- en automatische 
roerbediening alleen op een geheel elek
trisch systeem berust; zowel de Queen 
Mary als de Queen Elizabeth  gebruikten 
het ouderwetse Tw o U nit Gyro Pilot- 
systeem, waarbij de orthodoxe telemotor- 
inrichting aangehouden werd als een on
afhankelijke tussenschakel bij de hand- 
hydraulische bediening van het roer. Bij 
de Queen Elizabeth 2 vereist de bediening 
omdat het systeem elektrisch-elektronisch 
is, niet m eer dan de druk van de pink op 
een klein handwiel voor de besturing van 
het schip.
De hoofdonderdelen van het Duplex-sy- 
steem van Sperry zijn: de bedieningsin
richting op de brug (centraal in het 
stuurhuis geplaatst), de elektrische kabel- 
lopen (vele daarvan zijn m eer dan 300 m 
lang), die de bedieningsinrichtingen van 
Sperry in het achterschip voeden en de 
handwielbediening in  geval van nood in 
de kamer van de stuurmachine.
Het brandpunt van het roerbedieningssys- 
teem is natuurlijk de inrichting op de

brug. Deze bevat de elektronische appa
ratuur, een handhefboom aan de zijkant 
van de console om de wijze van bestu
ring te veranderen en bezit op het bo
venpaneel de bekende bedieningsknoppen 
van Sperry, zoals bijsturen, instelling naar 
de atmosferische omstandigheden en naar 
de beginstand van het roer.
H et Duplex-systeem van Sperry biedt de 
keus tussen drie verschillende wijzen van 
roerbediening, die ieder direct kunnen in
gesteld worden. Twee daarvan (giro-pi- 
loot en uit de hand) geven een bestu-

ringswijze met terugkoppeling, waarbij 
het roer zichzelf in de stand houdt, die 
de hand- of giro-piloot-bediening vraagt. 
De derde wijze (als nood-hulpbesturing) 
is een veiligheids- of alternatief systeem, 
waarbij dit niet het geval is en waarbij 
de elektronische kring, die in  het hoofd
systeem toegepast wordt, ■ niet be
nut wordt. Bij gekozen hulpbediening, 
geschiedt de overbrenging van de brug 
naar de kamer van de stuurmachine di
rect elektrisch en wordt een geheel ge
scheiden elektrische kring toegepast om 
de stuurinrichting te bedienen.

Belangwekkende kenmerken van het Du
plex-systeem van Sperry zijn;

De afwezigheid van schakelaars, gewoon
lijk een bron van benodigd onderhoud.

Het geheel ontbreken van bewegende de
len in de elektronica, die toegepast wordt 
in de bedieningsketen.

De veiligheid, die opgesloten ligt in de 
duplicatie.

De afwezigheid van hydraulische inrich
tingen tussen brug en stuurmachine-ruim- 
te, hetgeen gemakkelijke montage tot ge
volg heeft en nog meer beperking van 
onderhoud.

De scheepsstabilisators van 
Denny-Brown-AEG

De Queen Elizabeth 2 is uitgerust met 
het laatste type van stabilisators van 
Denny-Brown-AEG, die ontworpen en

Fig. 3 De plaatsing in de kaartenkamer van correctieapparaten voor snelheid en breedte bij het 
girokompas, naast de koersschrijver van Sperry, is een geriefelijke opstelling voor de

navigatie-officier



vervaardigd zijn door Brown Brothers 
& Co. Ltd, in  de Rosebanks Ironworks 
te Edinburgh.
De uitrusting, die in het schip is aange
bracht, omvat vier intrekbare vinnen, 
die elk 6,5 m 2 oppervlak hebben en ont
worpen zijn om volle stabilisatie te ge
ven bij alle snelheden boven 19 knoop. 
Als de vinnen buiten gebruik zijn schar
nieren zij naar voren in nissen in de 
scheepsromp, waardoor zij een minimale 
weerstand opleveren voor het schip bij 
kalm weer en een minimale ruimte bin
nen het schip in beslag nemen.
Terwijl alle vier vinnen vanuit een cen
trale bron bediend worden, zijn ze hydrau
lisch geheel onafhankelijk van el
kaar. Iedere vin is verbonden met een 
zelfstandige aandrijfinrichting, die uit een 
elektromotor voor 25 pk m et constante 
snelheid bestaat, die voorzien is van een 
vliegwiel om de piekbelasting te verklei
nen. Deze drijft door middel van een 
elastische koppeling een pomp met varia
bele opbrengst, type VSG 12 M ark III, 
voor de wenteling van de vin. Het an
dere eind van de motoras drijft een zich
zelf regelende pomp met variabele op
brengst, die de servo-hydraulische druk 
levert voor de verschillende doeleinden en 
bovendien de kracht, benodigd voor het 
naar binnen of buiten draaien van de 
vin. Ook is een afzonderlijke elektro-hy- 
draulische eenheid van 5 pk, compleet 
met uit de hand te bedienen afsluiters, in 
de nabijheid van iedere vin geplaatst om 
deze in de middenstand en binnenboord

te draaien in het geval, dat de hoofd
krachtbron uitvalt.
De vinnen zijn volgens de normale con
structie van Denny-Brown-AEG, waarbij 
de vin schommelt om een vaste as in 
continu onder druk vanuit een hoogge
plaatste tank gesmeerde lagers, in het 
schip. Binnen iedere vin bevindt zich een 
hydraulische m otor met roterende bladen, 
die de vin doet schommelen, waarvan de 
aandrijving meervoudig elastisch is om 
te verhinderen, dat er buigspanningen 
op de vin worden overgebracht. De 
staartvin, die scharnierend bevestigd is 
aan de achterkant van de vin en ten op
zichte daarvan onder een hoek staat, 
wordt bewogen door een heugel- en kwa- 
drantmechanisme. Het gehele binnen de 
vin aangebrachte mechanisme is afgedicht 
en geïsoleerd van het zeewater door m id
del van een lipdichting, overeenkomstig 
die van schroefaskokers, die gesmeerd 
wordt vanuit de hooggeplaatste tank. H et 
gehele samenstel van de vin is bevestigd 
aan een verticale gietstalen as, die boven 
en onder gelagerd is in lagerhuizen, die 
verbonden zijn aan onder- en bovenkant 
van de nis voor de naar binnen gedraaide 
vin. Alle bewegende delen buitenboord, 
die met olie gesmeerd worden hebben 
dichtingen op wentelende delen, die aan
liggen tegen niet-corroderende oppervlak
ken.
De bediening van alle vier vinnen is ge
huisvest in een apparaat voor meervou
dige regeling van het laatste type, gele
verd door Messrs. Muirhead & Co.,

Ltd., te Beckenham, dat de functies sa
menstelt, die de rolhoek, rolsnelheid en 
-versnelling en de natuurlijke slagzij 
aangeven. E r zijn twee regeleenheden, die 
de giro’s enz. bevatten, aanwezig. Deze 
zijn geheel uitwisselbaar; de ene dient als 
reserve, wanneer de andere in bedrijf is. 
De overgang van de een op de ander ge
schiedt door een schakelaar op het hoofd
schakelpaneel in de bedieningskamer. 
Onder normale omstandigheden zullen 
alle vier vinnen in bedrijf zijn, waarbij de 
maximale uitslaghoek begrensd is om m o
gelijke cavitatie en geruis te voorkomen, 
zonder dat op enigerlei wijze de prestatie 
van de stabilisator beïnvloed wordt. D e
ze begrenzing van de vinhoek w ordt auto
matisch geregeld en w ordt geleidelijk te
ruggebracht van de maximumwaarde bij 
19% knoop to t de toepasselijke hoek 
voor volle snelheid.
E r is ook een voorziening aanwezig, 
waardoor, als een van de vinnen buiten 
bedrijf is, de overblijvende drie hun werk
hoek ter compensatie vergroten.
De bedieningsinrichtingen zijn besloten 
in een paneel op de brug met duplica
tie in de hoofdbedieningskamer, waar bo 
vendien de Stabilisatormotoren op afstand 
bijgezet en gestopt kunnen worden. E r zijn 
natuurlijk plaatselijke bedieningsmoge- 
lijkheden bij ieder onderdeel van de uit
rusting.
H et gehele systeem is, zoals gebruikelijk 
voor Stabilisators van Denny-Brown- 
A EG , voor geheel automatisch bedrijf 
ontworpen.

Shell Waterwegenkaart van West-Europa 
D oor Shell N ederland Verkoopm aatschappij 
N.V. w ordt thans een unieke kaart van alle 
internationale waterwegen van W est-Europa 
via haar verkooppunten aan de binnen
scheepvaart verkocht.
D it volledige overzicht van waterwegen 
geeft van traject tot traject alle, voor bin
nenvaartschippers, nuttige gegevens, zoals 
afstanden en kilom eters, het aantal te pas
seren sluizen m et de m axim ale afmetingen 
van lengte, breedte, diepte en doorvaart- 
hoogten.
Steeds m eer worden zaken op internationaal 
niveau behandeld en opgelost. H et vervoer 
m oet daarm ede ook gelijke tred  houden en 
daarom  is het van belang, da t de schippers 
en scheepvaartm ensen weten, welke vaar
wegen in W est-Europa zij op de m eest effi
ciënte wijze kunnen gebruiken. D e norm ali
satie en standaardisatie spelen daarbij een 
belangrijke rol. V oor de bevaarbaarheid 
hebben de Europese V erkeersm inisters een 
aantal jaren  geleden een classificatie op
gesteld. M en heeft de vaarwegen onder
verdeeld in vijf klassen, nl. vaarwegen voor

Spitsen, K em penaars, D ortm und-Eem s- 
kanaalschepen, R ijn-H ernekanaalschepen en 
grote Rijnschepen.
Als standaardm aat is m en er daarbij van 
uitgegaan, dat de vaart m et h e t Rijn-Herne- 
kanaalschip ongehinderd mogelijk m oet 
zijn. De duw vaart heeft het inmiddels nood
zakelijk gem aakt, nieuwe plannen voor het 
vaststellen van norm en voor kanalen en 
kunstwerken vast te  stellen. D aarnaast zijn 
er nog andere technische ontwikkelingen, 
zoals gelede vaartuigen, terwijl ook de con- 
tainervaart haar intrede in de W est-Euro- 
pese duw vaart heeft gedaan. Bij de con- 
tainervaart is u ite raard  de doorvaarthoogte 
van de bruggen bijzonder belangrijk.

H et is daarom  voor de belanghebbenden bij 
de scheepvaart een eerste vereiste, dat zij 
op een snelle en overzichtelijke wijze k u n 
nen nagaan, welke vaarwegen m et een be
paald scheepstype zijn te bevaren. Bovendien 
is het daarnaast nog bijzonder belangrijk te 
weten welke gedetailleerde scheepsafme- 
tingen mogelijk zijn. W anneer m en daarnaast 
nog een inzicht heeft in de lengte van de af 
te leggen vaarweg en het aantal sluizen dan

k an  een nagenoeg vo lm aakt vaarschem a 
w orden opgesteld.
D eze kaart, die op een fo rm a a t van  circa 
90 X 100 cm, is gedruk t in  v ier k leuren , 
op schaal 1 : 1.000.000, bevat alle gegevens 
die voor het scheepvaartverkeer van belang 
kunnen  zijn.
D e prijs van de k aa rt is ƒ 6,95.

N IE U W E  U IT G A V E N
„Schiffsliste 1969. V erzeichnis der D eut- 
schen Reedereien und  ih rer Schiffe über 
100 B R T ” . E ckhard t & M esstorff, H am burg . 
Prijs D M  18,50.
D eze bekende uitgave bevat zoals gewoonlijk 
D uitse werven, rederijen, stoom schepen, m o
torschepen boven en onder 500 b rt, ta n k 
schepen, visserijschepen, m et verm elding 
van l.o .a„ b., dg., cbft grain, brt, nrt, 
dw, m achine-installatie, pk, snelheid en  m axi
m aal hefverm ogen van het laadgerei. Belang
rijk  zijn de statistieken die achtereenvolgens 
verm elden: aantal zeeschepen m et b rt gerang
schikt volgens klasse (droge lading, v rach t
en passagiers, koelschepen, tankers, fer- 
ries e.d.), volgens b rt (u itgezonderd  ku st
en visserijschepen), volgens voortstuw ings- 
installatie. V an  de rederijen  zijn d e  volle
dige adressen m et te lefoonnum m er, te le
g ram adres en telex verm eld.



O V E R D R A C H T  „ST R A A T ALGOA”

25 april 1969 is onder grote belangstel
ling het door Verolme gebouwde motor- 
vrachtschip Straat A Igoa, officieel overge
dragen aan de N.V. Koninklijke Java- 
China-Paketvaart Lijnen te  Amsterdam. 
Bij deze gelegenheid overhandigde de 
heer C. Verolme de officiële certificaten, 
waarbij hij de hoop uitsprak dat bij een 
nieuwe leverantie tegen lagere prijzen zou 
kunnen worden geoffreerd.
De directeur van de KJCPL, de heer 
H. M. van der Schalk, wees er op dat de 
Straat A lgoa  wordt gekenmerkt door spe
ciale arbeidsbesparende voorzieningen, 
waardoor onder m eer het laden en los
sen veel sneller kan geschieden.

De heer Van der Schalk sprak de hoop 
uit d a t de Nederlandse regering weldra het 
voorbeeld van het buitenland zal volgen 
inzake het verschaffen van meer belas- 
tingfaciliteiten en het toestaan van een 
investeringsaftrek. Hij verwees in dit ver
band naar het verslag van de P and O, 
waaruit blijkt dat de Britse regering een 
investeringsaftrek van 25 procent toe
staat.
De P and O betaalde over 1968 £  1000 
belasting en  ontving £. 4 miljoen inves- 
teringspremie. D at m aakt concurreren 
voor ons wel erg moeilijk, zei de heer 
V an der Schalk. Hij sprak de wens uit 
dat onze regering de nodige aandacht zal 
besteden aan de suggesties die zijn ver
vat in het rapport-Oyevaar.
H et is het eerste schip waarvoor de 
Scheepvaartinspectie toestemming heeft 
verleend tot het varen met een nacht- 
wachtbezetting van één man.
H et schip is geconstrueerd volgens de 
klasse van Lloyd’s 100 A  1, LM C, RMC, 
m et notatie „eetbare olie of latex in de 
diep tanks” en heeft de volgende hoofdaf
metingen: lengte over alles 160,80 m, 
lengte tussen loodlijnen 149,89 m, breed
te 23 m, holte tot „C ” dek 13,25 m, 
draagvermogen ca. 13.250 ton bij een 
diepgang van 10 meter.
H et zal verder voldoen aan de eisen van 
de Nederlandse Scheepvaart Inspectie en 
H aven arbeidsinspectie.
H et schip is geheel gelast, heeft een voor
overvallende voorsteven en een spiegel
hek, waarbij vooral de speciale vorm van 
het achterschip opvalt. E r zijn 4 rui
men voor de m otorkam er en 1 erachter; 
er is een lange bak, een lange brug en 
een dekhuis, waarin verblijven en navi- 
gatiebrug zijn ondergebracht op ±  % 
van de lengte van achter. De ruimen 3 en 
4 zijn van het open type en elk voor
zien van 3 lange laadhoofden in het bo
vendek en in de 2 tussendekken. Ook op 
ruim  5 zijn in het B en C 'dek 3 lange 
laadhoofden aangebracht. In  het voor
schip bevinden zich 4 dieptanks voor eet
bare oliën en een pompruimte. Alle tus
sendekken zijn voorzien van hydraulisch 
bedienbare „flush luiken” , de bovendek- 
luiken zijn gedeeltelijk hydraulisch, ge

deeltelijk mechanisch bedienbaar.
Boven, de motorkamer, in de zij, bevin
den zich 2 ladingkoelruimen; in het 
achterschip nog 4 grote ladingkoelrui
men. De koelinstallatie hiervoor is in 
complete units gebouwd, die compleet 
beproefd aan boord zijn geplaatst.
De tanktop en een tussendek in ruim 5 
zijn versterkt speciaal voor vervoer van 
ertsladingen, terwijl ook voorzieningen 
zijn aangebracht voor het vervoer van 
containers. E r is in  ruime mate laadge- 
rei opgesteld. Op de bak een mast met 
4 bomen geschikt voor 5, 10 en 15 ton. 
Verder hydraulische kranen van 3, 5 en 
8 ton, terwijl voor het laden met con
tainers een 21 tons twee-armige kraan 
tussen ruim. 3 en 4 is opgesteld.
De ankerlier, laadlieren en kaapstanders 
zijn hydraulisch gedreven. De ventilatie 
van de ruimen is mechanisch, en een 
COo brandblusinstallatie wordt aange
bracht voor alle ladingruimen, uitgezon
derd dieptanks en koelruimen.
De accommodatie is ruim en m odem  van 
opzet. E r zijn 1 en 2 persoons hutten, 
ruime messrooms en salons. De wasserij 
en proviandkamers liggen op het „C ” 
dek. De luxe ruimten voor kapitein en 
HW TK zijn gelegen op het sloependek. 
E r is een gecombineerde kaartenkamer- 
stuurhuis. A lle ruimten zijn airconditioned 
Als reddingmiddelen worden 2 72-per- 
soons polyester sloepen opgesteld en 2 
20-persoons opblaasbare vlotten. Verder 
wordt het schip voorzien van alle mo
derne navigatie en radioapparatuur.
De elektrisch installatie is 440 V /110  V 
AC.
De voortstuwing van het schip geschiedt 
door een Stork-dieselmotor type SW 6 
cil. 8 0 /1 6 0  met een vermogen van 
13500 pk bij 118 omw/min, welke het 
schip een dienstsnelheid geeft van 21 kno
pen.
De machinekamer is uitgerust met een 
controlstation, van waaruit alle belangrijke 
hulpwerktuigen op afstand kunnen wor
den bediend. In  de controlstation zijn op
gesteld een data logger installatie fabr.

T.K.S., alsmede hoo-fdschakelbord, ma- 
noeuvreerpaneel, vriesinstallatie-paneel en 
handlingboard voor het op afstand be
dienen van de trimafsluiters.
De controlstation bevindt zich op het ope- 
rating dek. De hulpmotoren zijn 2 aan 
2 opgesteld in 2 gescheiden hulpmotoren- 
kamers, eveneens op het operating dek. 
Ook deze motoren worden bediend van
uit de control-room. Elke hulpmotor fabr. 
Kromhout 430 pk, is gekoppeld aan 
een Heemaf generator van 320 kva. 
Voor het trimmen van de brandstof zijn 
beschikbaar een elektrisch gedreven zware 
olie trimpomp en een stripping pomp. 
Verder zijn nog opgesteld 3 stuks hoofd- 
smeeroliepompen en 2 stuks brandstof 
circulatie-pompen. Alle van het fabrikaat 
Houttuin.
De verticale hoofdzeekoelwaterpompen, 
cil. koelwater pompen alsmede de hulp
en vrieskoelwaterpompen zijn van het 
fabrikaat Stork. Alle elektromotoren zijn 
van het fabr. Heemaf. V oor startlucht 
voor de hoofd- en hulpmotoren zijn be
schikbaar 2 luchtvaten, elk met een in- 
houd van 14 m 3. De 3 stuks hoofdcom
pressoren zijn van het fabrikaat Hoek- 
Schiedam. V oor het reinigen van de 
brandstof en smeerolie zijn 3 stuks sepa
ratoren (fabrikaat Laval) opgesteld in een 
separator-kamer. Op het operating dek is 
een „Atlas” zoetwaterverdamper installa
tie geïnstalleerd met een produktie van 
30 to n /24 uur.
Het lens- en ballastsysteem is uitgevoerd 
met aparte leidingen naar de dubbele bo- 
demtanks.
De leidingen zijn voorzien van pneu
matische vlinderkleppen en bevinden zich 
in een ductkeel, welke toegankelijk is 
vanuit de machinekamer. Deze ductkeel 
loopt van machinekamer naar de palm
olie pompkamer in  het voorschip. In een 
goed geoutilleerde werkplaats op het 
operatingdek staan o.m. ter beschikking 
een draaibank, boormachine, slijpmachi
ne en een lastrafo'. De machinekamer is 
verder nog voorzien van diverse reser
ve onderdelen en gereedschapmagazijnen.



H E T  JA A R LIJK SE  RAPPORT 1968 V A N  HET T IN  R ESEA R C H  IN S T IT U T E

De International Tin Research Council 
wijdt zich aan de ontwikkeling van het 
tinverbruik en wordt gefinancierd door 
de voornaam ste tinproducenten van de 
wereld. H et rapport beschrijft de onder
zoekingen, die uitgevoerd zijn in  de la
boratoria van het hoofdkwartier in Lon
den in  1968 en eveneens de werkzaam
heden van de centra voor technische in
formatie, die in België, Brazilië, 
W .Duitsland, Nederland, Italië en de 
V.S. gevestigd zijn.

Vertind blik. Het voornaamste gebruik 
van tin is als beschermde laag op blik. 
Door voortdurende onderzoekingen heeft 
het materiaal in de afgelopen jaren grote 
veranderingen ondergaan. E r is een gede
tailleerde studie gemaakt van de structuur 
en de eigenschappen van de deklaag met 
bijzondere nadruk op de laag van de 
tussenfase van staal-tin, die een wezen
lijk bestanddeel uitmaakt van de vertin- 
ning. Verschillende alternatieve manieren 
om de structuur van deze tussenfase te 
wijzigen zijn nagegaan. Deze omvatten 
het wijzigen van de oppervlaktegesteld- 
heid van het staal en het aanbrengen van 
tussenlagen binnen de deklaag. Aange
toond is, dat een dergelijke tussenlaag, 
die een barrière bevat tegen diffusie van 
zuurstof, een buitengewoon fijne en dich
te structuur teweegbrengt, die een opmer
kelijke kwaliteitsverbetering aan het blik 
geeft.

E r zijn gedetailleerde studies gemaakt 
van passief makende chromaatfilms op 
het blik. E r zijn enige aanwijzingen, dat 
in  sommige films metalliek chroom kan 
voorkomen en de weerstand tegen ver
kleuring, die dit meebrengt, wordt on
derzocht.

Een vroeger onderzoek naar de invloed 
van een tinlaag op staal als hulpmiddel 
bij pers- en koudtrekprocessen is uitge
breid tot „wall ironing”, een nieu
w e, m ethode voor het vervaardigen van 
containers. Dit werk heeft de gunstige 
invloed van de tinlaag als smeermiddel 
vastgesteld.

Tin in ijzer en staal. H et gebruik van 
tin als legerend element in gietijzer neemt 
snel toe, naarm ate het nut daarvan meer 
algemeen bekend wordt. Lopende studies 
omvatten de invloed van tintoevoeging op 
de oppervlakhardingskarakteristieken van 
gietijzer. Vergroting van de weerstand 
tegen slijtage en een beter resultaat bij 
behandeling door vlamharding zijn aan
getoond, zowel in  het laboratorium als in 
gieterijen.
De problemen, die verwant zijn aan het 
voorkomen van meetbare tinhoeveelhe- 
den in vaste oplossing in staal hebben een 
voortdurende aandacht. Aangetoond is, 
dat in bepaalde gespecificeerde omstan
digheden tot 0,5 % tin toegelaten kan 
worden.
Een nieuwe ontdekking van grote be
tekenis is een methode, waarbij tin gedif
fundeerd w ordt in  de oppervlaktehuid van 
het staal. Deze techniek geeft een taai 
materiaal m et goede weerstandseigen- 
schappen tegen corrosie.
H et gebruik van metalen in poedervorm, 
gemengd, in de vorm geperst en gesin
terd neemt snel toe. Bij het sinteren van 
ijzerpoeder is gebleken, dat tin samen met 
koper zeer werkzaam is voor het verla
gen zowel van de duur als van de tem 
peratuur voor het sinteren. De sinter- 
tem peratuur in het bijzonder kan m et 
ongeveer 200' °C  verminderd worden, 
met duidelijke economische voorde
len. E r is ook werk aan de gang tot ge
bruik van tin als hulpmiddel voor het 
sinteren van poeder van roestvast staal, 
dat bezwaren geeft, die door oxydefilms 
veroorzaakt worden.

Dispersie-gehard tin. Dispersie-gehard tin, 
een harde vorm van het metaal, dat ver
vaardigd wordt door extrusie van tinpoe- 
der, is op het instituut in de afgelopen 
jaren ontwikkeld. Dit werk is nu uitge
breid tot het vervaardigen van dispersie- 
hardende tinlegeringen uit voorgelegeerd 
poeder.
in het bijzonder is aandacht besteed aan 
legeringen, die antimonium en koper be
vatten, m et het oog op hun toepassing als 
verbetering van lagermetalen.

Brons. H et werk is voortgezet aan 
ternaire legeringen van koper en tin met 
m agnesium of titanium en ook aan qua
ternaire legeringen. E r is een ternair brons 
ontwikkeld, dat magnesium bevat, m et 
goede verouderingseigenschappen en een 
belangrijk betere elektrische geleidbaar
heid dan normaal brons.

Soldeer en solderen. De toepassing 
van soldeer in moderne snelle soldeerpro- 
cessen In de elektronische industrie le
vert problemen op, die het onderzoek 
naar de karakteristieken van de gebruikte 
m aterialen hebben gestimuleerd. De in
vloed van sporenelementen, zowel in het 
soldeer als in de verschillende metalen en 
galvanische lagen van de samenstellende 
delen is in  onderzoek. De roterings-dom- 
pelproef van het Instituut is nu  door 
de industrie in brede kringen geaccep
teerd en een internationale normalisatie, 
die daarop gebaseerd is, is in voorberei
ding.

De chemie van tin. H et onderzoek naar 
de aard en eigenschappen van organische 
tinverbindingen heeft voortdurend in b e
langrijke mate aandacht. Deze projecten 
zijn zowel opgenomen in de laboratoria 
van het Instituut als geleid door verschil
lende universiteiten en onderzoek-orga- 
nisaties. De uitkomsten van het on
derzoek worden in het rapport samenge
vat.
De studies zijn voortgezet naar de ionen- 
uitwisselingseigenschappen van anorga
nische tinverbindingen, in het bijzonder 
stannifosfaat, -arsenaal en -antim onaat. 
De toepassing van waterachtig stanni- 
oxyde als vulstof voor ionenwisselaars voor 
de afscheiding van de kationen van alkali
ën aardalkalimetalen is in onderzoek.
H et elektro-chemische gedrag van tin- 
nikkel van een aantal andere interm e
tallische verbindingen is bestudeerd. E en  
m ethode voor galvanisch neerslaan van 
de tin-cobaltverbinding CoSn is ontwor
pen.
H et rapport besluit m et een lijst van vijf 
pagina’s van publikaties, die vanwege het 
Instituut gedaan zijn tijdens het jaar.



Nederlandse Vereniging van 
Technici op Scheepvaartgebied
AFD ELIN G  „ G R O N I N G E N ”

Notulen van de Afdelingsvergadering op 
woensdag 5 maart 1969 in Café Rest. 
Richc te Groningen.

Aanwezig 23 leden en introducés.
Van het bestuur is de heer W. Vuursteen 
afwezig.

Voorzitter de heer F. Smit.

De voorzitter opent de vergadering te 
20.15 uur. Hij verwelkomt de spreker voor 
deze avond, de heer P. J. M. Los alsmede 
de heer Verhoev en Mej. Feitsma, allen 
van Ansul International Nederland N.V. te 
Naarden.
Na voor de notulen der vorige vergade
ring verwezen te hebben naar „Schip en 
Werf” geeft de voorzitter het woord aan 
de heer Los.
Na een inleidende bespreking van de eisen 
die bij de huidige minimale bemanning op 
schepen aan de brandblusmiddelen gesteld 
moeten worden behandelt hij uitvoerig de 
blusapparaten voor synthetisch schuim. De 
hierna getoonde film „Fire down below” 
geeft een uitstekende indruk van de mo
gelijkheden die met deze moderne blus
middelen ter beschikking staan.
Van de gelegenheid vragen te stellen wordt 
gebruik gemaakt door de heren Verhek, 
Brandsma, Petersen, Kamps en Goldberg.

De voorzitter dankt de spreker namens alle 
aanwezigen voor het gebodene. N a een 
mededeling over de volgende vergadering 
en de rondvraag, die geen discussiepunten 
oplevert, sluit hij de vergadering te 22.40 
uur.

Notulen van de afdelingsvergadering op 
woensdag 19 maart 1969 in Café Rest.
Riche te Groningen.

Aanwezig 15 leden en introducés.

Van het bestuur is de heer F. Smit af
wezig.

Voorzitter de heer W. Vuursteen.

De vergadering wordt te 20.20 uur ge
opend door de voorzitter met een woord 
van welkom tot de spreker voor deze avond, 
de heer J. F. H. van Eijnsbergen, directeur 
van de stichting „Doelmatig verzinken” te 
’s-Gravenhage.
Voor de notulen van de vorige vergadering 
verwijst hij naar de publikatie in „Schip en 
Werf”.
Hierna krijgt de heer Van Eijnsbergen het 
woord. Het onderwerp: „Verzinken en roest- 
wering rondom de wereld”, geïllustreerd door 
een serie kleurendia’s, wordt door hem in 
een vlot en boeiend betoog in alle facetten 
beiicht, zowel de theorie als de praktijk. En 
passant worden nog enkele bijzonder interes
sante dia’s getoond van de raketlanceerinrich- 
ting op Cape Kennedy.

Van de gelegenheid vragen te stellen, wordt 
gebruik gemaakt door de heren B. Niestern, 
W. Vuursteen en D. Barkmeijer.

Na de spreker bedankt te hebben voor zijn 
voordracht vraagt de voorzitter commen
taar op de begrotingen 1969 en 1970. De 
heer D. Barkmeijer vraagt op enkele punten 
nadere toelichting. Als alle aanwezigen zich 
met de cijfers akkoord hebben verklaard 
en de hierna gestelde rondvraag geen dis
cussiepunten oplevert, sluit de voorzitter de 
vergadering te 23.10 uur.

N IE U W SB ER IC H T EN
P E R SO N A LIA  
D. J. Naber f
Op 27 april 1969 overleed in de leeftijd van 
46 jaar de heer D. J. Naber, hoofd van de 
afdeling nieuwbouw van Frans Swarttouw’s 
Havenbedrijf N.V. te Rotterdam.

Koninklijke Java-China-Paketvaart 
Lijnen N.V.
De heer D. Reijneker, directeur buiten 
Europa, heeft per 1 mei 1969 zijn functie 
neergelegd.
Tot zijn opvolger is, naast de heren W. M. 
de Haan en mr. F. Terwogt, benoemd 
jhr. C. L. C. van Kretschmar. Tevens werd 
m.i.v. dezelfde datum tot onder-directeur 
benoemd de heer P. Hulleman en per 1 juni 
1969 tot onderdirecteur in Nederland, de 
heer K. Dirkzwager.

Instelling „C. de Boer Jr. prijs”
Ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan 
van de Drukkerij en Uitgeverij v /h  C. de 
Boer Jr. N.V., Hilversum, in mei 1970, is 
als onderdeel van de jubileumviering de 
„C. de Boer Jr. prijs” in gesteld.
De prijs, groot ƒ 3000,—, zal om de drie 
jaar en nu voor het eerst bij de viering van 
het honderdjarig bestaan van de vennoot
schap worden uitgereikt. Het manuscript 
moet tenminste 40.000 woorden omvatten 
en moet een oorspronkelijk en onuitgegeven 
jeugdboek, roman, novellen of essays in de 
Nederlandse taal zijn van een auteur beneden 
de veertig jaar. Het onderwerp moet be
trekking hebben op de zee en de zeevaart 
in de ruimste zin van het woord.
Een zeer deskundige jury voor de beoor
deling van de inzending is reeds gevormd.
De mogelijkheid tot inzending van een ter 
bekroning manuscript staat open tot uiter
lijk 31 december 1969.
Inzendingen moeten worden gericht aan 
bovengenoemde N.V. (Postbus 507, Hil
versum).

Oprichting van een Stichting Email
Op 9 april 1969 is door de Nederlandse 
Email-industrie een „Stichting Email” in 
het leven geroepen.
Deze „Stichting Email”, die is ondergebracht 
bij het Centrum voor Oppervlaktebehande
ling en Toelevering te Bilthoven, zal tot taak 
hebben het bevorderen van gebruik en toe
passing van hoogwaardig geëmailleerde 
produkten.
De „Stichting Email” zal zijn doelstellingen 
onder meer realiseren door het invoeren van 
een kwaliteitsmerk KEUR-EMAIL en door 
het geven van uitgebreide voorlichting over 
de mogelijkheden van email.

Emailbedekkingen worden niet alleen toe
gepast voor huishoudelijke artikelen, maar 
worden ook aangewend in de techniek, bij
voorbeeld bij het beschermen van buislei- 
dingen en tanks, alsook in de architectuur, 
onder meer in de vorm van bekledingspane- 
len.
Email bezit een combinatie van kenmerken
de eigenschappen, zoals: vuurvast en kleur
echt; roestwerend en vlekvrij; krasvast en 
gemakkelijk te reinigen; reukloos en kiem- 
vrij; alkali- en zuurbestendig.
De laatste ontwikkelingen waarbij slagvast- 
heid en hechting van emaillagen in belang
rijke mate werden opgevoerd, openen voor 
emailbedekkingen mogelijkheden die nog 
niet voldoende bekend zijn.

Vereniging van Experts voor Kust-,
Rijn- en Binnenvaart, Groningen
Op de op 29 maart 1969 gehouden jaar
vergadering van genoemde Vereniging is 
het bestuur als volgt samengesteld: voor
zitter: R. H. Atsma; vice-voorzitter: G. J. 
van Laak; le  secretaris: G. Schuur (Berkel); 
2e secretaris: J. Dijkstra en penningmeester: 
L. Polder.

Uitbreiding van de vloot van W. A. van den 
Tak’s Bergingsbedrijf N.V,, Rotterdam
Met de opdracht voor twee zeegaande ber- 
gingsvaartuigen en een zelfvarend hefschip 
met een hefvermogen van 800/1200 ton, 
waarop ook een speciale wrakkengrijper met 
400 ton effectief hefvermogen wordt ge
monteerd, zal een belangrijke uitbreiding 
worden gegeven aan het materiaal der 
firma.
De twee zeegaande bergingsvaartuigen zijn 
opgedragen aan Conoship, Groningen, ter
wijl het hefschip gebouwd wordt door De 
Rotterdamsche Droogdok Mij. N.V.

Instituut voor Scheepvaart en Luchtvaart, 
Rotterdam
In april 1969 bedroeg het aantal bezoekers 
aan het museum 23 87 en aan de bibliotheek 
223. Voorts werden er 1197 boeken uit
geleend en 288 inlichtingen verstrekt.

KONINKLIJKE ONDERSCHEIDINGEN
Benoemd tot:
Ridder in de Orde van de 
Nederlandse Leeuw:
Dr. J. Phs. Backx, algemeen voorzitter van 
de Scheepvaart Vereeniging' Zuid, Rotter
dam; M. C. Kieft, directeur van de Konink
lijke Nederlaiidsche Stoomboot Maatschap
pij N.V., Amsterdam; prof. ir. J. H. Pröger, 
hoogleraar aan, de Technische Hogeschool 
Delft, Delft; prof. dr. C. Zwikker, hoog
leraar aan de Technische Hogeschool 
Eindhoven, Eindhoven; mr. G. A. Wagner, 
Wassenaar, directeur N.V. Koninklijke 
Nederlandsche Petroleum Maatschappij, 
’s-Gravenhage.

Officier in de Orde van Oranje Nassau:
J. C. L. Heeren, chef Etablissement 
Nederlandsche Stoomvaart-Maatschappij 
„Oceaan” N.V., Amsterdam; D. Reyneker, 
directeur Koninklijke Java-China-Paket
vaart Lijnen N.V., Hongkong; R. Rijkens, 
oud-onderdirecteur Vereenigde Nederland
sche Scheepvaartmaatschappij, ’s-Graven
hage; L. van Geest, directeur van Van



Geest Industries Ltd., Spalding (Gr. Britt.); 
ir. C. A. P. Dellaert, directeur van de hogere 
technische school, ’s-Hertogenbosch; R. 
Teensma, directeur van de gemeentelijke 
hogere zeevaartschool te Terschelling, Ter
schelling; ir. J. M. Ph. Bongaerts, directeur 
N.V. Nederlandse Aardolie Maatschappij, 
Assen; ir. J. van Zwet, Bosch en Duin, 
directeur Werkspoor-Utrecht N.V., Utrecht; 
D. Langkemper, Aerdenhout, directeur ver
koop bij de Koninklijke Nederlandsche 
Hoogovens en Staalfabrieken N.V., IJmui- 
den; ir. Th. P. van den Bergb, Wassenaar, 
directeur van Shell Nederland Raffinaderij 
N.V., Rotterdam; dr. J. Hamaker, Delft, 
algemeen directeur van de Nijverheidsorga- 
nisatie TNO, ’s-Gravenhage.

Ridder in de Orde yan Oranje Nassau:
P. Schaap, lid van de Commissie Binnen- 
vaartrampenwet; H. A. H. Hylkema, oud- 
commodore van Shell Tankers N.V.; M. J. 
Brugman, hoofdwerktuigkundige Holland- 
Amerika Lijn, Rotterdam; T. M. Kuipers, 
gezagvoerder N.V. Nederlandse Tank- en 
Paketvaart Maatschappij, Amsterdam; J. H. 
van der Meer, directeur Cargadoorskantoor 
Firma C. Kuhlman Jzn., Harlingen; M. J. 
Brugman, hoofdwerktuigkundige Holland- 
Amerika Lijn, Rijswijk; C. J. Prins, Velsen, 
ingenieur met de status van sectorhoofd 
Nieuwbouw bij de Koninklijke Nederland
sche Hoogovens en Staalfabrieken N.V., 
IJmuiden.

Havenvereniging gaat verhuizen

De Havenvereniging Rotterdam gaat haar 
huidige kantoorruimte, sinds 15 december 
1967 gevestigd in het Leuvesluishuisje bij 
Plein 1940 achter het beeld van Zadkine 
te Rotterdam verlaten. In  het kader van de 
opruiming van de Leuvesluis zal op 21 juni 
a.s. met de afbraak van dit pandje begon
nen worden. De administratie van de ver
eniging zal gehuisvest worden in het brugge- 
wachtershuisje van de Stokvisbrug bij de 
St. Jacobsplaats te Rotterdam.

Nederlands Scheepsstudiecentrum TNO, 
Delft

Het verslag van het Nederlands Scheeps
studiecentrum TNO over het jaar 1968 is 
gepubliceerd waarin de werkzaamheden ge
durende het afgelopen jaar in het kort maar 
zeer duidelijk worden omschreven. 
Tegelijkertijd is verschenen rapport No. 
127 S „Het remmen van grote schepen II”, 
door prof. ir. H. E. Jaeger, in samenwer
king met M. Jourdain, directeur van het 
„Institut de Recherches de la Construction 
Navale” (IRCN) te Parijs waarvan wij uit 
de inleiding het volgende melden:
Dit rapport is een vervolg van rapport No. 
53 S van de hand van dezelfde schrijver, 
dat in augustus 1963 werd gepubliceerd.
N a die datum zijn nog vele proeven en 
studies uitgevoerd door het „Institut de 
Recherches de la Construction Navale” in 
Parijs en het Nederlands Scheepsstudiecen
trum TNO te Delft, waarvan een aantal in 
nauwe samenwerking tussen de twee in
stituten.
Als resultaat van deze proeven en studies 
wordt meer informatie gepresenteerd met 
betrekking tot het probleem van het rem
men van grote schepen.

Dit rapport verklaart hoofdzakelijk de re
sultaten die verkregen werden uit proeven 
in een sleeptank van het Nederlandsch 
Scheepsbouwkundig Proefstation te Wage- 
ningen in 1965 en 1966, maar enige gedeel
ten van dit rapport zijn tot stand gekomen 
in nauwe samenwerking met de heer M. 
Jourdain, die de resultaten van de proeven 
op zee verstrekte en hielp bij het opstellen 
van het programma voor de modelproeven 
in 1965. Deze medewerking wordt hogelijk 
gewaardeerd.

Benoemingen bij Am. Export Isbr.

De heer T. Knottnerus, directeur van 
American Export Isbrandtsen Lines voor 
Noord-Europa, heeft twee benoemingen 
aangekondigd in de leiding van AEIL’s 
hoofdkantoor te Amsterdam.
De heer T. Bax-Stevens, eerder „sales 
manager” van AEIL Noord-Europa, wordt 
verkoop- en marketing directeur en de heer 
L. Beuken, eerder commercieel directeur 
van transportbedrijf Furness/Nijman, wordt 
„marketing manager” voor Noord-Europa. 
De heer Bax-Stevens trad in oktober 1968 
in dienst van AEIL. Voorheen was hij sales 
manager bij Sea-Land Service Inc.
De heer Beuken is sinds maart 1969 in 
dienst van AEIL. Daarvoor was hij achter
eenvolgens manager van het Sea-Land De
partment van Furness in Rotterdam en 
commercieel directeur van het transport
bedrijf Furness/Nijman.

Spliethoff’s Scheepvaartkantoor Rotterdam 
naar Slavenburg & Huyser

Spliethoff’s Scheepvaartkantoor N.V., Rot
terdam, deelt mede, dat haar activiteiten en 
werkzaamheden per 15 april zijn beëindigd. 
Vanaf die datum zullen de lopende verbin
tenissen alsmede genoemde activiteiten ver
der worden uitgevoerd door Slavenburg & 
Huyser N.V., Rotterdam, terwijl tevens het 
grootste gedeelte van het personeel bij deze 
N.V. in dienst zal treden.
Vanaf 15 april is de heer F. C. W. Spliethoff 
in de functie van „directeur algemene za
ken” bij Slavenburg & Huyser N.V. werk
zaam.
De technische dienst van Spliethoff Bevrach- 
tingskantoor N.V., Amsterdam, onder lei
ding van de directeur technische dienst, de 
heer G. A. Spliethoff, blijft ongewijzigd ge
vestigd aan de Westblaak, Rotterdam.

Nieuwe opdrachten

De N.V. Scheepswerf en Machinefabriek 
De Biesbosch - Dordrecht heeft onlangs de 
overeenkomst getekend voor de bouw van 
twee speciale motorvrachtschepen van circa 
2400 ton deadweight, bestemd voor de 
N.V. Scheepvaart Maatschappij „SVEA” te 
Amsterdam.
De schepen zijn van het open shelterdeck 
type en bestemd voor het vervoer van con
tainers.
Zij zullen worden voortgestuwd door een 
MaK-dieselmotor van 2400 pk.
De opdracht werd verkregen door bemid
deling van de N.V. Hollandse Scheeps
bouw Associatie, waarvan De Biesbosch 
één der leden is.
De oplevering van de schepen is gepland in 
het voorjaar van 1970.

Tevens werd een opdracht geboekt voor de 
bouw van zes duwbakken van het nieuwe 
standaardtype B 30, van 2565 ton draag
vermogen, bestemd voor de rederij NAVIS 
te Bazel.
Met deze nieuwe opdrachten is het order- 
bestand van De Biesbosch - Dordrecht ge
stegen tot een totaal van drie zeeschepen, 
een duwboot van 4350 pk, 16 duwbakken, 
waaronder één van 4000 ton draagvermogen 
en een kraanponton.

Aan A. Vuyk & Zonen’s Scheepswerven 
N.V. te Capelle a.d. IJssel is een opdracht 
verstrekt voor de bouw van twee stuks 
2050-tons zeehoppers, door James Con- 
tracting & Shipping, Southampton. Laatst
genoemde firma is een werkmaatschappij 
van de welbekende Bos & Kalis Westminster 
Dredging Group.
Deze zeehoppers betekenen een verdere ont
wikkeling van de „VUYK” patent onder- 
lossers en zullen worden gebouwd volgens 
de hoogste eisen van Lloyd’s Register of 
Shipping (Malteserkruis 100 A l) en B.O.T. 
klasse VII onbeperkte vaart.
De schepen worden voortbewogen door 
twee stuks „Lister-Blackstone” motoren 
met een gezamenlijk vermogen van 1000 pk 
op twee assen en zullen een snelheid be
reiken van 9 1/4  zeemijlen per uur.
De hopperinhoud is 1000 m3 en de schepen 
zullen geschikt zijn om zowel fijn zand als 
rotsen tot 10 ton in gewicht te vervoeren 
en te lossen d.m.v. het splijten van de 
twee langsscheepse scheepshelften tot een 
opening van 2,40 m. De schepen hebben 
een accommodatie voor acht personen, met 
inbegrip van de kapitein en de hoofdwerk
tuigkundige.
Het openen en sluiten van de hopper en de 
bediening van de hoofdmotoren geschiedt 
vanaf de brug, terwijl gedurende het openen 
van de hopper de accommodatie horizon
taal blijft.

De Rotterdamsche Droogdok Maatschappij 
N.V., die deel uitmaakt van de Rijn-Schelde 
Groep, heeft van de Amerikaanse charter- 
luchtvaartmaatschappij Overseas National 
Airways Inc. te New York de definitieve 
opdracht ontvangen voor de bouw van een 
passagiersschip van 14.000 brt. H et schip, 
dat geheel op de cruisevaart is afgestemd, 
zal in januari 1971 worden opgeleverd. 
Met de opdracht is een bedrag gemoeid van 
40 a 50 miljoen gulden. Voorts is er een 
optie voor twee zusterschepen.
Het in opdracht gekregen passagiersschip 
krijgt een lengte over alles van 144 meter 
en een breedte van 21,50 meter. De holte 
—  gerekend tot het A-dek — bedraagt 12,60 
meter.
Het schip wordt uitgerust met een diesel- 
voortstuwingsinstallatie met een totaal ver
mogen van 27.000 pk op twee assen met 
verstelbare schroeven. De dienstsnelheid van 
het schip zal 24 knopen bedragen. Tevens 
wordt het passagiersschip voorzien van een 
boegschroef, zodat het af- en ontmeren 
eventueel zonder sleepbootassistentie kan 
geschieden.
De hoofdmotoren zullen worden geleverd 
door Stork-Werkspoor. De N.V. Koninklijke 
Maatschappij „De Schelde” en Piet Smit 
Jr., die beide behoren tot de Rijn-Schelde 
Groep, zullen respectievelijk de hoofdtand
wielkasten en de B. en W.-hulpmotoren 
leveren.



H et te bouwen passagiersschip zai accom 
m odatie bieden aan ca. 750 passagiers in 
één klasse. Allen zullen worden onder
gebracht in tw eepersoonshutten, w aaronder 
ca. 20 luxe suites. E en zeer belangrijk deel 
van deze accom m odatie bestaa t uit buiten
hutten. M eerdere hutten  kunnen voorzien 
worden van extra bovenbedden, w aardoor 
de capaciteit van het passagiersschip aan
zienlijk kan worden vergroot.
Afgezien van de com partim enten op de 
dubbele bodem , w aar zich de m achine
kam ers, diverse tanks, een wasserij en en
kele proviandruim en bevinden, telt het pas
sagiersschip zeven dekken.
N aast de hutten en de nodige faciliteiten 
voor de civiele dienst aan boord, worden 
op deze dekken vele aantrekkelijke ruimten 
voor de passagiers gecreëerd, zoals eetzalen, 
lounges, bars, een zw em bad en een nacht
club.
H et schip w ordt volledig air-conditioned, 
terwijl het tevens van autom atische stabili
satoren w ordt voorzien. H et schip zal vol
doen aan de nieuwste in ternationale veilig
heidsvoorschriften.
Het is de eerste m aal in  de geschiedenis 
van de toeristenindustrie, dat een lucht
vaartm aatschappij zich ook direct met de 
passagiersvaart of in  d it geval met de 
cruisevaart gaat bezighouden.
De voordelen liggen echter voor de hand. 
D oor het in  de vaart brengen van een eigen 
passagiersschip zal O verseas N ational A ir
ways Inc. in staat zijn m et aantrekkelijke 
all-in tours op de in ternationale cruisem arkt 
te kom en. M et h aa r eigen m oderne lucht
vloot —  gedurende dit ja a r  zal de sterkte 
daarvan op 21 toestellen w orden gebracht —  
zal de m aatschappij de toekom stige cruise- 
passagiers vanaf elk gewenst punt kunnen 
aan- en afvoeren.
Het ligt in  de bedoeling, dat dit passagiers
schip gedurende de w interm aanden in het 
C araïbisch gebied en in  de zom erm aanden in 
Europese w ateren zal opereren. Dankzij de 
relatief geringe diepgang zal h e t schip tij
dens cruises havens en gebieden kunnen be
zoeken, die andere passagiersschepen nood
gedwongen m oeten m ijden.

Kielleggingen
28 A pril jl. is op de Scheepsw erf „D e 
Biesbosch-D ordrecht” , in aanw ezigheid van 
de opdrachtgevers, de kiel gelegd van wat 
de grootste duw bak op de W esteuropese 
wateren zal worden.
De bak is in aanbouw  voor de firm a W. v.d. 
N oort te D ordrech t en heeft de volgende 
afm etingen: lengte 103 m, breedte 15 m, 
holte 3,80 m, diepgang 3,50 m, draag
verm ogen 4000 ton en  ruim inhoud 4250 m !i. 
De bak zal worden geduwd door de duw
boot C redo  en zal w orden voorzien van 
een Schottel N avigator van 500 pk als hulp- 
vermogen en boegbesturing.
Volgens het p rogram m a zal de bak in 
augustus w orden opgeleverd.

Tew aterlatingen
17 April 1969 is m et goed gevolg te w ater 
gelaten het m otorschip A polio  / ,  bouw- 
num m er 501 van Bodewes’ Scheepswer
ven N .V . te M artenshoek, bestem d voor 
K ustvaartrederij N .V . m.s. A pollo  I  te G ro 
ningen.
H oofdafm etingen zijn: lengte 48,20 m,
breedte 8,80 m en ho lte 3.70 m.

In dit schip w ord t geïnstalleerd een 2-takt, 
enkelw erkende Brons-m otor van het type 
6 GV-B m et een  vermogen van 450 pk 
bij 320 om w /m in .
H et m otorschip A pollo  1 wordt gebouwd 
onder toezicht van Bureau Veritas voor de 
hoogste klasse.

19 April 1969 is m et goed gevolg te water 
gelaten de steenstorter Avelingen, bouw- 
num m er 159 van Scheepsbouw- en Han- 
delmij. K ram er & Booy N.V. te  Kootster- 
tille. bestem d voor de N.V. Aannemers 
C om binatie Z inkw erken te Gorinchem. 
H oofdafm etingen zijn: lengte 51,00 m, 
breedte 10,70 m en holte 2 ,20/2 ,75 m.
H et storten der stenen vindt plaats door 
hydraulische schuiven, welke zich op het 
ladingdek bevinden en die vanuit de positie 
op hart schip n a a r  de scheepszijde worden 
gedrukt.
In deze sto rter w orden twee 4-takt, enkel- 
w erdende D eutz-m otoren geïnstalleerd van 
het type BF 12 L 714, elk met een ver
mogen van 210 pk  bij 1500 om w /m in.
De steenstorter A velingen  wordt gebouwd 
onder toezicht van Bureau Veritas voor de 
klasse:
tji I 3 /3  D  (service cötier) 1.1.

Op de scheepswerf „D e Vooruitgang” —  
één der w erven van Scheepswerven D. 
Boot N .V . te A lphen a.d. Rijn —  werd 26 
april jl. een groot luxe Rijnpassagiersschip 
met goed gevolg dwarsscheeps te w ater ge
laten.
D it vaartu ig  w ordt gebouwd voor rekening 
van Rederij Z w aag/B ötel Cruises N .V . te 
A m sterdam .
De hoofdafm etingen van dit vaartuig zijn: 
lengte 76 m, breedte pl. m. 11 en holte pl. m. 
2,80 m.
M et een 3-laags dekhuis voorzien, kan het 
vaartuig ca. 150 passagiers vervoeren, in 
com fortabele, brandvrije hutten, voorzien 
per hut van separate toilet- en badkam er- 
ruim te.
H et schip bevat een ruim e eetzaal, lounge, 
bar, zonnedek, kom buis en twee motor- 
kam ers, w aarin opgesteld staan de genera- 
torsets en  tw tee d irect omkeerbare Industrie 
hoofddieselm otoren elk van 600 pk bij 500 
om w /m in .
Ter beperking van de diepgang, zijn de dek
ken uitgevoerd in aluminium, daar ook in 
de droge tijd —  op de Rijn —  tot Basel ge
varen kan  w orden.

Op 26 april 1969 is van de overdekte hel
ling op T. van D uijvendijk’s Scheepswerf 
N .V . te L ekkerkerk  te w ater gelaten het 
bouw num m er Z-89.
Aan dit schip werd door mevrouw G. Gul- 
dem ond u it H eem stede de naam  B nm neck  
gegeven.
De opdrach t voor de bouw werd ontvan
gen van de D eutsche Dam pfschiffahrts- 
G esellschaft „H an sa” te  Bremen.
H et schip is ingericht voor het aan boord 
nem en van zw are Iadingstukken to t ca. 600 
ton per stuk en het lossen ervan, met eigen 
bruggen, wagens en lieren.
H et is een soortgelijk schip als het in 
januari van dit jaar door deze w erf afge
leverde schip M ariaeck.
D oor de kleine diepgang kan het to t ver 
in het b innenland  varen voor het laden en 
lossen.

Door middel van het vullen en leegpompen 
van tanks kan de ingang van het laadruim 
of dek snel op gelijke hoogte van de kade 
worden gebracht.
Ook kunnen „beach” landingen worden uit
gevoerd.
M et het in 1967 afgeleverde m.s. Lady Jane 
meegerekend, is dit het 3e schip van deze 
soort, dat door de werf w ordt gebouwd.
De afmetingen van de Brunneck  zijn: lengte 
over alles 76 m, lengte to t loodlijnen 72 m, 
breedte op spanten 13 m, holte tot shel- 
terdek 5,50 m, diepgang 2,85 m en laad
vermogen bij deze diepgang ca. 1100 ton.
Als hoofdm otoren w orden geïnstalleerd 2 
Caterpillar dieselmotoren, elk  1125 pk. H et 
schip wordt voortgestuw d door 2 schroe
ven, w ordt gebouwd volgens Klasse Ger- 
manischer Lloyd en de eisen van de See- 
berufsgenossenschaft.

N a de spectaculaire tew aterlating van 3 
schepen op één en dezelfde dag (17 oktober 
1968) bij drie afzonderlijke werven langs 
het W inschoterdiep zorgt de N.V. Scheeps- 
bouwcombinatie „N escos" wederom voor 
een de laatste jaren  zeldzaam  voorkomend 
feit.
Van de serie van 14 schepen, die voor de 
uitstekende sam enw erking van de N.V. 
N ESCOS-Werven voor Engelse rekening 
kon worden geboekt, hebben twee to t deze 
Groep behorende werven op 1 mei jl. elk één 
schip te w ater gelaten.
Bij Bodewes’ Scheepswerven N.V. te M ar
tenshoek vond de tew aterlating plaats van 
het m.s. Camarina en bij de N .V . Scheeps
werf Gebr. Suurm eijer te Foxhol de tewater
lating van het m.s. Corato.
Beide schepen worden gebouwd in opdracht 
van „The H adley Shipping Co. L td .” te 
Londen.
De voornaam ste afm etingen en bijzonder
heden van deze schepen zijn: lengte over 
alles 77,20 m, lengte tussen de loodlijnen 
70,50 m, breedte op spant 11,80 m, holte 
tot hoofddek/tussendek 6 ,85 /4 ,25  m, diep
gang als open schip plm. 699,69 R.T. 
4,37 m, diepgang als gesloten schip 5,75 m, 
draagvermogen bij 699,69 R .T. 1625 ton a 
1000 kg draagverm ogen bij 1431,89 R.T. 
2620 ton a 1000 kg en graancapaciteit ca.
110.000 cb. ft.
De snelheid in beladen toestand bij een 
diepgang van 4,37 m  is plm. 12% mijl en 
bij een diepgang van 5,75 m  plm. 11%  mijl. 
D e hoofdm otor is een 8 cilinder, 4-takt 
M aK, type 8M u451A K , 1500 pk bij 375 
om w /m in. V erder staan  in d e  m achineka
m er opgesteld: 2 stuks hulpdieselmotoren, 
fabrikaat Deutz, type F10L714, 10 cil., 
150 pk bij 1500 om w /m in . en 1 stuks fa
brikaat Deutz, type F3L812D , 3 cil., 26 pk 
bij 1500 om w /m in.
H et schip is ingericht om m et onbemande 
m achinekam er te varen.
H et laadgerei bestaat uit: 1 voorm ast met 
1 laadboom  voor 3 ton  hijsvermogen, 1 
middenmast m et 2 laadbom en voor 3-5 ton 
hijsvermogen, ach ter 2 paalm asten m et elk 
1 laadboom voor 3 ton hijsvermogen.
De dekvverktuigen zijn van het fabrikaat 
P. Rasmussen & Co., Esbjerg: 4 hydrau
lische laadlieren type 2Ak3, 4 hydraulische 
toplieren type A 4H , 4 hydraulische geilie- 
ren type A 2G, 1 hydraulische kaapstander 
type C3 van 1500 kg en 1 hydraulische 
ankerlier.

\



Voor deze werktuigen staan 4 hydraulische 
pompen opgesteld, elk gedreven door een 
elektrische motor van 40 pk. De stuur- 
machine is van het fabrikaat Svendborg, 
elektrisch-hydraulisch.
De luikhoofden van het tussendek worden 
gesloten door niet waterdichte flush ponton 
luiken, verplaatsbaar door 4 elektrische ta
kels van elk 1 ton. De luikhoofden van 
het hoofddek worden gesloten door Mac 
Gregor stalen luiken, Single Pull systeem. 
Het onderruim wordt geventileerd door 4 
luchtkokers, waarvan 2 voorzien zijn van 
elektrische fans, fabrikaat Hansa, cap.
13.000 m3/h . Het bovenruim eveneens 
door 4 luchtkokers, waarvan eveneens 2 
voorzien zijn van elektrische fans, cap. 
18.300 mVh.
De bouw geschiedt onder toezicht van 
Lloyd’s Register of Shipping Classification 
100 A l, Ice Class. 3.
Het schip is voorzien van COo-installatie, 
radiotelefonie, radar, echolood, Arkas auto
matische piloot, VHF.

Proeftochten

2 Mei jl. werd op de Noordzee een ge
slaagde proeftocht gehouden met het con
tainerschip Geestduin.
Dit schip is gebouwd door de N.V. Scheeps- 
bouwwerf v.h. De Groot en Van Vliet te 
Slikkerveer voor de rederij Waling van 
Geest & Zonen N.V. te ’s-Gravenzande en 
werd 14 maart 1969 te water gelaten.
De G eestduin  is van het shelterdektype met 
een bruto-tonnage onder de 500 register- 
ton en heeft de volgende hoofdafmetingen: 
70,61/64,78 X  10,25 X  3,55/5,50 m.
De deadweight bedraagt 1050 ton op het 
Delta merk en het schip kan in'totaal 113 
containers vervoeren van 8 ft. lang.
Deze containers zijn speciaal geschikt voor 
het vervoer van groenten en fruit.
De grote pontonluiken op het laadhoofd 
van het bovendek worden volledig hydrau
lisch bediend.
De voortstuwing geschiedt door een „Bol
nes” dieselmotor van 1050 pk bij 500 
omw/min.
Teneinde de manoeuvreerbaarheid te ver
hogen is het schip uitgerust met een boeg- 
schroefinsfcallatie fabr. Lips.
Er zijn geen bolders aan boord, het schip 
wordt namelijk afgemeerd door middel van 
hydraulische meerlieren.
De overdracht vond 5 mei plaats.
De G eestduin  zal worden ingezet op de 
lijn Maassluis-Ipswich en staat onder com
mando van kapitein C. J. Muis.

Op de Eems is een proefvaart gemaakt met 
het motorvrachtschip Faience, dat is ge
bouwd bij de N.V. Scheepswerf Bodewes 
„Gruno” te Foxhol voor rekening van 
de rederij London & Rochester Trading 
Company Limited te Rochester.
De F aience  (bouwnr. 224) is van het glad- 
dektype en heeft een draagvermogen van 
ongeveer 620 ton bij 499 brt. De voornaam
ste afmetingen bedragen: lengte over alles 
47,75 m, lengte tussen de loodlijnen 44 m, 
breedte op spant 8,70 m, holte 3,45 m en 
een beladen diepgang van 3,10 m.
De voortstuwing geschiedt door middel van 
een 320 pk Kelvin dieselmotor (1000 omw/ 
min.), 8-cilinder.

Verkochte schepen

Door bemiddeling van de Supervision Ship- 
ping & Trading Company te Rotterdam is 
het Nederlandse motorschip Urkersingel, 
toebehorend aan P. A. van Es & Co. 
N.V., Rotterdam, verkocht aan de rederij 
Gustavsson te Hallevikstrand, Zweden. Het 
schip, dat in 1959 gebouwd werd en een 
draagvermogen heeft van 700 ton, is vertrok
ken onder de naam W indo  naar Zweden. 
Eveneens vertrok de Nederlandse Denab  
onder de nieuwe naam Pireas naar Grieken
land. Het vaartuig, dat in 1962 gebouwd 
werd en 1190 brt meet, behoorde toe aan 
van Nievelt, Goudriaan & Co’s Stoomv. 
Mij te Rotterdam. Het werd door bemid
deling van Intershitra N.V., eveneens te 
Rotterdam, verkocht aan de Griekse rede
rij Marcantonakis Lines, Piraeus.

Via de bemiddeling van Supervision Ship- 
ping & Trading ' Company, Rotterdam, 
is het Deense m.s. V ilsund  van H. Duelund 
te Hellerup verkocht aan Saguaro Ship M a
nagement Ltd., Liberië. Het schip werd in 
1958 gebouwd bij Scheepswerf Wester- 
broek. Het is inmiddels in Kopenhagen over
gedragen en herdoopt in Jovo.

N.V. Scheepvaartbedrijf Davids & Zonen 
te Delfzijl heeft het motorvrachtschip 
Em bla  aangekocht van de N.V. Scheep
vaart Maatschappij Svea te Amsterdam, 
de E m bla  behoort tot het shelterdek-type 
en heeft een draagvermogen van ongeveer 
1040 ton bij 499 bruto register ton. Het schip 
werd in 1961 gebouwd bij de N.V. Scheeps
werf „De Waal” te Zaltbommel. Het is 
voorzien van een 1200 pk Deutz-dieselmotor. 
Het Delfzijlse scheepvaartbedrijf brengt het 
schip onder dezelfde naam in de vaart met 
als thuishaven Delfzijl, terwijl het eveneens 
voorlopig blijft varen op de huidige lijndienst 
Zweden-Amsterdam-Rotterdam.

Wereldscheepsbouw eerste kwartaal 1969
Volgens de kwartaalsstatistiek van Lloyd’s 
Register of Shipping waren eind maart in 
de gehele wereld in aanbouw 1783 koop
vaardijschepen met een gezamenlijke in- 
houd van 15,94 mlijoen brt., vergeleken 
met 1811 schepen van totaal 15,67 mln 
brt eind vorig jaar en 1786 van samen 
13,53 mln brt eind maart 1968. Het hui
dige cijfer is het hoogste dat ooit werd be
reikt. De scheepsruimte in aanbouw en 
bestelling eind maart omvatte 53,33 mln 
ton, eveneens een recordcijfer en 4,42 mln 
ton meer dan eind 1968. Een jaar geleden 
bevatte de orderportefeuille van de we
reldscheepsbouw 40,63 mln ton, zodat in 
een jaar tijds een expansie van ruim 13 
mln ton werd bereikt, terwijl het order
boek zich sinds medio-1965 meer dan ver
dubbeld heeft.
Van de in aanbouw en bestelling zijnde 
scheepsruimten stonden 18,26 mln ton in de 
orderboeken van de Japanse scheepsbou
wers. De Zweedse kwamen op de tweede 
plaats met 4,89 mln ton en de Britse op de 
derde met 4,36 mln ton. Duitsland bezette de 
vierde plaats met 4,18 mln ton, Frankrijk 
de vijfde met 4,09 mln ton en Spanje de 
zesde met 2,64 mln ton. De grootste uit
breiding in het eerste kwartaal onderging 
de Franse orderportefeuille, namelijk met 
meer dan een miljoen ton. De Spaanse met

een aanvulling van nagenoeg driekwart mil
joen ton begint een steeds belangrijker rol 
te spelen.
Het uiteindelijke resultaat van het eerste 
kwartaal is dus meer kielleggingen en te
waterlatingen, doch minder afleveringen.
In Nederland werden in het eerste kwar
taal op stapel gezet 22 schepen van totaal 
207.325 brt, vergeleken met 23 van totaal 
31.398 brt in het eerste kwartaal van 1968. 
Te water gelaten werden 24 (30) schepen 
van samen 19.310 (72.431) ton en  afgele
verd 28 (23) schepen van samen 136.563 
(97.106) ton. De nieuwbouw waaraan in 
het eerste kwartaal begonnen werd was 
dus aanzienlijk groter dan in de overeen
komstige periode van het afgelopen jaar, 
terwijl de afleveringen iets hoger lagen.
In Nederland waren eind maart in aanbouw 
77 schepen van totaal 522.205 brt, ver
geleken met 83 van totaal 452.606 brt eind 
1968 en 80 van samen 289.511 brt eind 
maart vorig jaar. Met betrekking tot de in 
aanbouw zijnde scheepsruimte valt er dus in 
een jaar tijds een belangrijke verbetering te 
bespeuren. Van het totaal waren 316.636 ton 
voor registratie in het buitenland.

Een nieuwe klasse van schepen voor 
meervoudige doeleinden

Tegen een zware mededinging in hebben 
Swan Hunter en Tyne Shipbuilders Ltd. te 
Wallsend, noordoost-Engeland, een bestel
ling geboekt van meer dan £. 10.000.000 op 
een nieuwe klasse van vier vrachtschepen 
voor de British Indian Steam Navigation 
Co. te Londen, ter aflevering tussen augus
tus 1970 en augustus 1971.
Het worden enkelschroefs-, driedeksmotor- 
schepen voor droge lading met een bulb- 
steven en vlakke achtersteven. De lengte 
ervan zal zijn 155,45 m o.a., 144,78 m tussen
II., de breedte over spanten 23,16 m en de 
ladingcapaciteit ca. 10.700 ton als schip 
voor algemene lading bij een diepgang van 
8,68 m. De capaciteit van de ruimen en 
tussendekken zal ca. 19.400 m3 zijn. De 
hoofdmotor wordt een 6RND90-Sulzer- 
motor van 14.800 epk, geschikt voor af
standsbediening vanaf de brug, die het schip 
een dienstsnelheid zal geven van 19 knoop. 
De schepen zijn ontworpen voor het vervoer 
van gestorte lading, pallets of containers 
of elke combinatie daarvan. E r zijn vier 
ruimen (twee tweeling) vóór de machine
kamer en één erachter. Gesjorde containers 
kunnen driehoog gestuwd worden in de 
benedenruimen en/ of tweehoog op de lui
ken van het bovenste tussendek, terwijl de 
luiken van het bovendek twee rijen contai
ners kunnen dragen; dit betekent een maxi
male capaciteit van ca. 340 containers „on
der de haak”. Cellulaire geleidingen kunnen 
zo nodig later aangebracht worden. Boven
dien is er in het achterschip 849,5 m:! 
koelruimte.
De uitrusting voor het behandelen van de 
lading omvat een zware 100-tons derrick 
aan welks voet vier 10-tons laadbomen 
opgehangen zijn, drie 11/22-tons dubbeldek - 
kranen, een 5-tons kraan, een 3-tons kraan 
en zijdeuren voor het gebruik van vorktrucks 
in de tussendekken.
De bedieningsapparatuur voor alle machines 
zal gecentraliseerd opgesteld worden in een 
lucht-geconditioneerde bedieningsruimte in 
de machinekamer.


