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d o o r

W . J. B E E R , F. S .S . *

Samenvatting
Bijzonderheden, van totaal verloren koop
vaardijschepen door scheepsrampen zijn 
op wereldbasis door Lloyd’s Register ge
publiceerd sinds 1891. De jaarlijkse sta
tistieken, die deze verhezen ongedetail
leerd vergelijken m et de totale aanwezige 
tonnage hebben een bemoedigend beeld te 
zien gegeven van de vermindering van de 
verliespercentages to t n a  de tweede we
reldoorlog.
D it w ordt in  het kort geschetst als een 
historische introductie tot het hoofddoel 
van deze verhandeling: de verliezen te 
analyseren en het in  detail nagaan ervan 
vanaf 1949 als poging om te ontdekken, 
waarom  ze een opgaand verloop te zien 
geven sinds 1959 voor de eerste keer in  de 
geschiedenis (met uitzondering van de ver
liezen door oorlogshandelingen).
D e gedetailleerde studie is beperkt tot 
stalen schepen boven 100 ton bruto in de 
norm ale handelsvaart; 1949 is het eerste 
na-oorlogse jaar, waarvoor betrouwbare 
cijfers ter beschikking staan voor de aan
tallen risico-dragende schepen, hetgeen 
de opgelegde schepen wegens gebrek aan 
ladingaanbod en die van de reserve-vloot 
van de V.S. uitsluit. De verschillende vaar
tuigen buiten de handelsvaart zijn alle 
niet in rekening gebracht, m aar houten 
schepen worden in het kort vermeld, even
als stalen trawlers en visserijschepen.
De scheepsrampen zijn gegroepeerd in 
vier hoofdstukken, als „w rak geworden”, 
„gezonken” , verloren door „aanvaring” , 
„verbrand” (vernietigd door vuur of ex
plosie), zoals bepaald w ordt door de ori
ginele oorzaak, bijv. brand, ontstaan door

* Vroeger Editor of Statistics, Lloyd’s Register 
of Shipping.

aanvaring wordt aangegeven als een ver- 
iies door aanvaring. De omstandigheden 
van schepen, die oorspronkelijk als „ver
mist” of „verloren” opgegeven werden 
door gebrek aan informatie, zijn weer na
gegaan om het mogelijk te maken ze 
redelijkerwijs op te geven als „gezonken” 
of ze weg te laten wegens onvoldoende de
tails.

De hoofd-gevolgtrekkingen:

De kleinste schepen zijn het kwetsbaarst, 
maar hun verliespercentage is niet gro
ter geworden.

Tijdens de oorlog gebouwde schepen zijn 
een groot risico geworden.

Brand in de haven, in het bijzonder bij 
olietankers, vormt een toenemende be
dreiging.

E r wordt een suggestie gedaan voor de 
herziening van de standaards voor ad
ministratie, toezicht, bevelvoering en de 
bemanning in het algemeen.

1. Historische achtergrond

In de eerste jaren na 1890 waren de 
jaarlijkse verliezen aan zeilschepen 730 
met 330.000 ton, wat overeenkwam met 
3,7 % van het totaal, zowel in aantal als 
tonnage; de gemiddelde grootte van de 
verloren gegane schepen was dezelfde als 
het algemene gemiddelde, 450 ton.
De verliezen aan stoomschepen bedroe
gen 200 m et 240.000 ton en waren wat 
de scheepsgrootte betreft eveneens repre
sentatief voor het totale aantal met een 
gemiddelde van 1200 ton; het verliesper
centage was 1,7, zowel in aantal als ton
nage.

De zeilschepen bleven een opmerkelijk 
constant verlies opleveren, rond 3,7 % , 
tot zij in de eerste wereldoorlog praktisch 
van de zeeën verdwenen.
In 1913 was het verliespercentage van 
stoomschepen verminderd van 1,7 % tot
1,2 % in aantal en tot 1,0 % in tonnage. 
Zelfs ofschoon de gemiddelde grootte van 
alle bestaande stoomschepen slechts toe
genomen was tot 1800 ton, was de gro
tere veiligheid van een groter schip hier
mee niet alleen gebleken door het klei
nere aantal, maar ook door de grotere 
vermindering van het percentage van de 
totale tonnage.
Daarna verminderde, naarmate de gemid
delde grootte van het totale aantal sche
pen toenam, het verliespercentage in aan
tallen, vergezeld van een m eer gepro-
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Fig. 1. Verloren gegane tonnage als percentage 
van de totaal aanwezige.

n o n c e e rd e  afneming in tonnage, totdat 
aan h e t  eind van de vijftiger jaren de 
cijfers z o  laag  kwamen als 0,50 % in aan
tal e n  0 ,2 5  % in tonnage. Hoewel er nog 
enige bezorgdheid bestond omtrent het 
aa n ta l k le ine  schepen, werd de verloren 
to n n a g e  onveranderlijk gebruikt als ba
sis v o o r  de jaarlijkse vergelijking en deze 
was z e e r  naar tevredenheid voortdurend 
af g e n o m e n .
S in d sd ie n  is echter de positie langzamer
hand  s lech te r geworden, zoals figuur 1 
aa n to o n t.
In 1 9 5 9  stelden de 282.000 verloren ton 
0,23 %  v an  het aantal bestaande schepen 
voor, h e t  laagste getal, dat ooit geregis
tre e rd  w e rd . In 1966 waren de overeen
k o m s tig e  getallen gestegen tot 823.000 
ton ( 0 ,4 8  % ). Een dergelijke ontkeer had 
nog n o o i t  plaatsgevonden.
M en g a a t  onmiddellijk speuren naar een 
aan w ijz in g  in het patroon van de oor
zak en  v a n  verlies als een percentage van 
alle v e r lie z e n  over de jaren, wat af gelezen 
kan w o rd e n  uit figuur 2.
D eze is  blijkbaar een overgrote vereen
v o u d ig in g , m aar over de lange termijn is 
het v e r lo o p  inderdaad voldoende duide
lijk e n  constant ont de jaarlijkse fluctua
ties t e  k u n n en  gladstrijken. E r is een niet 
te o n tk e n n e n  aanwijzing naar „brand” 
als d e  m eest waarschijnlijke oorzaak van 
de in  d e  laatste tijd opgetreden vermeer
d e rin g , m aar hiervoor zal bevestiging ge
zo c h t m o eten  worden door elke ramp te 
b e z ie n  in een complete analyse van de

verschillende oorzaken. Passende zijwegen 
zullen worden ingeslagen.
Alle cijfers, die tot nu toe gebruikt zijn, 
zijn ontleend aan of berekend uit de re
gistratie van scheepsrampen, die gepubli
ceerd worden door Lloyd’s Register of 
Shipping. Deze omvatten alle verloren ge
gane schepen van 100 ton en daarboven 
en de totale tonnages worden als percen
tage gegeven van alle in de wereld aan
wezige, zonder rekening te houden met de 
uiteenlopende gevaren, waaraan schepen 
van sterk variërende grootte en type bloot 
staan. Dit kan een voldoende maatstaf 
zijn voor een algemeen overzicht over 
een periode van jaren als alle antwoorden 
er betrouwbaar uitzien, maar er moet een 
nauwkeuriger methode gevolgd worden, 
wanneer er verdenkingen ontstaan.

2 . 1949— 1966
Daarom zullen voor de periode, die thans 
meer in detail zal bekeken worden, 1949 
tot en met 1966, de scheepsrampen en 
de wereldvloot, waarop zij betrokken wor
den, beperkt blijven tot stalen schepen in 
de normale handelsvaart met uitsluiting 
van alle houten schepen, zowel als van 
stalen trawlers, visserij schepen en de ver
schillende niet voor de handelsvaart be
stemde vaartuigen.
Voor dit doel wordt een verdeling van 
alle scheepsrampen over brede catego
rieën getoond in tabel I.
Het totaal over alles is lager dan de 
som van de cijfers, die in de statistieken 
van .Lloyd’s Register gepubliceerd zijn, 
met 237 schepen en 274.928 ton bruto, 
die wegens verschillende redenen wegge
laten zijn: 113 met 227.596 ton werden 
gebombardeerd of liepen op mijnen tij
dens vijandelijkheden (bijv. Indonesië), 
gingen verloren, terwijl ze op sleeptouw 
waren naar de sloperij, of onder derge
lijke ongewone omstandigheden als „ge
zonken door het instorten van voorraad- 
loodsen op de werf”. Verder behoorden 
124 met 47.322 ton niet tot de handels
schepen (sleepboten, baggerwerktuigen 
enz.).
Deze uitsluitingen zullen op geen enke
le wijze veroorzaken, dat de eind-analyse 
een verwrongen beeld oplevert, noch zul
len zij maken, dat deze onverenigbaar is
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Fig. 2. Verliesoorzaak als percentage van alle  
verliezen.

met de opgaven van Lloyd’s Register, om
dat zij behoorlijk gelijkmatig verdeeld zijn  
over de gehele reeks oorzaken. De n iet- 
handelsschepen zijn ook buiten de to tale 
aantallen risico-dragende schepen gehou
den.
Alvorens over te gaan tot de voornaamste 
taak van het analyseren van de „stalen 
handelsvaart”, is het belangwekkend o p  
te merken, dat, voor deze periode als een  
geheel, de verliezen door alle oorzaken 
als percentages van de risicodragende 
vaartuigen in iedere categorie van sche
pen zijn:

houten schepen ......................................  1,8 %
houten visserij schepen ............................ 1,4 %
stalen visserijschepen en traw le rs   0,6 %
stalen handelsschepen in dezelfde orde
van grootte als bovenstaande  1,0 %

Deze verliescijfers staan met elkaar in r e 
delijke verhouding tot de diensten, d ie  
verricht worden.
H et is belangrijk op te merken dat d e  
verliespercentages in al deze categorieën 
gedurende deze periode niet slechter ge
worden zijn (zie ook paragraaf 6).
E r is een merkwaardige uitzondering: 6  
stalen visserijschepen, resp. trawlers gin
gen in 1966 door brand op zee verloren, 
tegenover een verlies van 10 tijdens d e  
17 voorafgaande jaren.

TABEL I.

Wood Wood Steel Steel

Trading Fishing Fishing Trading Total

How  L o s t No. Tons Gross No. Tons Gross No. Tons Gross No. Tons Gross No. Tons G ross

W re c k e d  ...................... 169 34.282 72 11.460 193 59.306 1.156 3.218.336 1.590 3.323.384

F o u n d e re d  ................. 171 42.038 83 17.688 161 41.558 704 1.179.273 1.119 1.280.557

C o l l i s i o n ...................... 32 5.801 17 2.808 45 16.207 324 800.854 418 825.670

B urn t ........................... 98 27.184 78 19.600 16 4.939 242 1.203.758 434 1.255.481

T o ta ls  ........................... 470 109.305 250 51.556 415 122.010 2.426 6.402.221 3.561 6.685.092



Numbers in Size of Tons Gross Total

Year lOOCI.OOO <2.500 <5.000 <8.000 <10.000 <15.000 <20.000 <25.000 <30.000 30.000 + Number Tonnage

Dry Cargo Ships Million
1949 4.419 3.110 2.400 3.780 616 231 52 35 11 9 14.663 50,97
1950 4.506 3.110 2.456 3.547 625 246 52 33 14 9 14.598 49,91
1951 4.622 3.106 2.515 4.022 670 254 56 40 15 8 15.308 54,22
1952 4.755 3.112 2.563 3.914 685 275 56 40 17 9 15.426 54,24
1953 4.881 3.108 2.627 3.889 712 289 52 40 17 9 15.624 54,94

1954 4.879 3.123 2.680 3.910 752 300 54 42 20 9 15.769 55,45
1955 4.892 3.143 2.741 3.904 791 307 61 45 21 9 15.914 56,88
1956 4.921 3.164 2.796 3.994 903 344 66 54 22 9 16.273 59,70
1957 5.198 3.223 2.889 4.249 1.047 405 73 52 23 10 17.169 64,41

1958 5.442 3.231 2.963 4.151 1.209 499 78 50 23 11 17.657 64,14
1959 5.860 3.217 2.903 3.753 1.340 588 85 53 24 17 17.840 65,59
1960 6.329 3.205 2.960 3.979 1.446 685 102 58 22 20 18.806 69,90
1961 6.705 3.185 3.004 4.120 1.533 827 139 62 24 19 19.618 75,44
1962 7.029 3.151 3.030 4.008 1.615 936 170 76 27 19 20.061 77,64
1963 7.491 3.129 3.015 3.837 1.643 1.100 213 88 39 35 20.590 80,68

1964 7.724 3.106 3.083 3.890 1.674 1.155 264 105 45 51 21.097 85,54
1965 7.910 3.095 3.173 3.922 1.687 1.212 303 129 51 58 21.540 88,13
1966 8.082 3.109 3.229 4.068 1.675 1.294 357 174 71 92 22.151 93,65

Totals 105.645 56.627 51.027 70.937 20.623 10.947 2.233 1.176 486 403 320.104 1.201,43

Oil Tankers 
1949 577 239 234 462 486 649 18 2.665 16,10
1950 627 248 228 431 515 678 56 .—• —- — 2.783 17,17
1951 648 262 222 419 547 733 85 — — — 2.916 18,53
1952 652 265 227 418 569 805 103 5 — — 3.044 19,94
1953 664 279 216 402 575 920 129 8 2 — 3.195 21,81

1954 720 295 214 374 575 1.051 166 6 4 _ 3.425 24,37
1955 761 306 200 311 558 1.148 195 53 6 — 3.538 26,08
1956 787 315 193 269 531 1.220 219 92 8 2 3.636 27,80
1957 816 315 183 262 516 1.254 230 131 18 6 3.731 29,39
1958 878 320 181 253 360 1.211 232 212 30 11 3.688 30,09

1959 1.012 326 184 236 222 1.273 266 282 63 22 3.886 33,14
1960 1.095 322 177 204 249 1.319 290 353 95 42 4.146 37,37
1961 1.271 329 172 183 256 1.300 315 397 135 77 4,435 41,18
1962 1.499 356 172 135 260 1.240 321 414 156 113 4.666 43,24
1963 1.587 370 173 135 274 1.215 328 418 183 171 4.854 45,78

1964 1.716 370 177 128 241 1.158 312 417 196 274 4.989 49,06
1965 1.784 386 184 128 232 1.144 335 416 222 378 5.209 54,11
1966 1.843 397 193 123 219 1.126 345 414 234 494 5.388 59,66

Totals 18.937 5.700 3.530 4.873 7.185 19.444 3.945 3.638 1.352 1.590 70.194 594,72

3. „Stalen handelsschepen” betrokken  
op ,,risicodragend”

Deze voornaam ste taak  kan zeer gemak
kelijk uitgevoerd w orden met de aantallen 
schepen verdeeld n aa r grootte van ton
nage, waarbij onderscheid  gemaakt wordt 
tussen schepen v o o r droge lading en tan
kers. De aantallen risicodragende worden 
gevonden door de  reeds vermelde uitslui
tingen m et een verd ere  vermindering van 
de totaal aanwezige schepen met die van 
de Am erikaanse reservevloot en van de 
schepen, die w egens gebrek aan lading- 
aanbod opgelegd zijn. E r is zorg voor 
gedragen om al deze correcties aan te 
brengen in de goede verdeling over de 
tonnage zonder to t benaderingen zijn toe
vlucht te nem en; d e  individuele tonna
ges waren beschikbaar.

De uitsluitingen hebben een belangrijke 
invloed; zo w ordt het verliespercentage, 
dat gegeven is in  par. 1 voor 1959 en

Fig. 3. Wrak geworden- 
jaarlijks verliespercentage.

1966 als 0,26 % en 0,48 % respectievelijk 
van de aanwezige tonnage, 0,26 % en 
0,51 % van de .,risicodragende” tonnage. 
De onderlinge verhoudingen veranderen 
daardoor weinig, de voorgaande conclu
sies m et het oog op patroon en verloop 
worden er niet dcor aangetast en het pro
bleem blijft, zoals reeds vastgesteld was. 
Afgescheiden van het doel van dit be

toog, toont tabel II heel duidelijk de ver
anderde opbouw van de wereldvloot. In 
dit opzicht zou deze voor andere doel
einden benut kunnen worden.

Met tabel II als basis voor berekening, 
kunnen de verschillende typen van 
scheepsrampen goed over de jaren en met 
elkaar vergeleken worden.

1949  51 53 55  57 5 9  61 63  65 66

Fig. 4. Gezonken - 
jaarlijks verliespercentage.



Numbers in Size of Tons Gross Total As % at Risk

Year 100<1.000 <2.500 <5.000 <8.000 <  10.000 <  15.000 <20.000 <25.000 <30.000 30.000+ Number Tonnage Number Tonnage

Dry Cargo Ships
1949 27 21 7 6 1 — 1 — — — 63 139.630 0,430 0,274
1950 39 11 7 9 66 125.049 0,452 0,251
1951 50 12 11 7 1 81 138.098 0,530 0,255
1952 27 10 8 9 — 1 — — — — 55 133.859 0,357 0,247
1953 35 9 7 5 ■ 1 1 — — — — 58 106.445 0,371 0,194
1954 28 11 4 13 56 128.302 0,355 0,231
1955 20 8 10 7 1 — — — — — 46 111.171 0,289 0,195
1956 19 9 5 5 1 — — — — — 39 82.675 0,240 0,138
1957 25 10 6 3 1 1 — — — — 46 97.176 0,268 0,151
1958 17 10 6 7 40 94.202 0,227 0,147
1959 18 11 7 11 47 130.076 0,263 0,198
1960 21 15 11 5 1 2 — — — — 55 140.543 0,292 0,201
1961 15 6 3 15 3 2 — — — — 44 180.557 0,224 0,239
1962 36 21 9 23 1 — 1 — — — 91 275.014 0,454 0,354
1963 28 12 14 20 — 3 — — — — 77 262.341 0,374 0,325
1964 21 15 9 22 4 1 _ .—. — _ 72 265.939 0,342 0,311
1965 33 9 7 27 5 3 — — — — 84 318.037 0,390 0,361
1966 29 20 7 22 4 1 — — — — 83 261.042 0,375 0,279

Totals 488 220 138 216 24 15 2 — — —  1.103 2.990.156 0,345 0,249

Totals in Tons divisions as percentage at risk:
0,462 0,389 0,270 0,304 0,116 0,137 0,047 0,345

Oil Tankers
1949 1 —  1 827 0,038 0,005
1950 — — — — — — — —  — —  — — — —
1951 1 — — — — — — —  — —  1 883 0,034 0,005
1952 —* — — — — — — —  — —  — — — _
1953 — — — — 1 — — —  — —  1 8.964 0,031 0,041
1954 1 — — 1 __ — _ __ __ —  2 5.971 0,058 0,025
1955 — — — 3 — 1 — —  — —  4 27.434 0,113 0,105
1956 1 — 1 — 1 — — —  — —  3 12.529 0,083 0,045
1957 — 1 — 1 —  2 7.291 0,054 0,025
1958 — — — — — 1 — —  — —  1 13.759 0,027 0,046

1959 5 — __ __ 1 1 __ __ __ —  7 22.325 0,180 0,067
1960 — — 1 — — 1 — —  — —  2 16.263 0,048 0,044
1961 3 — — 1 — 1 — 1 — —  6 40.861 0,135 0,099
1962 5 — 1 1 —  7 12.351 0,150 0,029
1963 4 2 — — 1 7 16.103 0,144 0,035
1964 — — __ __ __ _ __ _ _ __ _ _ __ __
1965 2 1 — — — 1 — —  1 —  5 40.161 0,096 0,074
1966 3 1 —  4 2.458 0,074 0,004

Totals 26 5 3 7 4 6 — 1 1 —  53 228.180 0,076 0,038

0,137 0,088 0,085 0,144 0,056 0,031 0,019 0,076

De volgende tabellen en grafische voor
stellingen zijn alle van hetzelfde patroon 
van opbouw; de jaarlijkse getallen zijn 
aangegeven en het verloop is daarover 
geplaatst op basis van driejaarlijkse ver
schoven gemiddelden.

Size o f  ship in to n s gross

Fig. 5. Verliespercentage naar grootte.

Dit laatste vermijdt het gevaar van per
centages, die op zeer kleine aantallen ge
baseerd zouden zijn, zoals het geval is 
bij olietankers.
De gescheiden behandeling van olietan
kers is vanuit alle gezichtspunten gerecht
vaardigd; lading, constructie, grootte en 
de totale tonnage, die een derde is van 
alle risicodragende tonnage over deze pe
riode.

4. Wrak geworden
Zoals tabel III en fig. 3 laat zien, is de 
vermeerdering bij „wrak geworden” dro
ge lading groter in tonnage dan in aan
tallen. De verliezen van kleine schepen 
zijn bij voortduring betrekkelijk constant

Fig. 6. Percentage wrak geworden en gezonken 
beneden 1000 ton.

m aar in de zes jaren vanaf 1961 zijn de 
aantallen van de verliezen boven 5000 
ton sensationeel. Deze om vatten 102 Li
berty- of overeenkomstige tijdens de oor
log gebouwde schepen to t 8000 ton en 
12 grotere tijdens de oorlog gebouwde. 
De andere verliezen hebben een breed 
verdeeld ouderdom spatroon, dat in het



algemeen representatief is voor de risico
dragende schepen. De ladingen waren re
delijk gevarieerd. Tankers vertonen een 
veel beter beeld.

5. Gezonken
Ook hier, zoals fig. 4 en tabel IV aan
geven zijn de in oorlogstijd gebouwde 
schepen van de grootte van 5000-8000 
ton alleen verantwoordelijk voor de in de 
laatste jaren optredende vermeerdering bij 
de droge lading; 23 gingen verloren in de 
drie jaren 1964-1966, in vervolg op 17 
in de voorafgaande 15 jaren.
H un ladingen waren voornamelijk erts 
en bulk. In de andere grootte-groepen 
was de verdeling van ouderdom en la
ding in het algemeen representatief.

Fig. 7. Aanvaring- 
jaarlijks verliespercentage.

De tankers handhaven een beter resul
taat.
Bulkcarriers kunen te zijner tijd de 
aparte behandeling rechtvaardigen, die nu

aan olietankers is gegeven. Hun groei in 
grootte van 15.000 ton bruto tot meer 
dan 50.000 ton bruto vormt een na-oor- 
logse ontwikkeling en het totale aantal 
van deze afmetingen bereikte 338 in 1964 
en 758 in 1967. Geen ervan is gezonken 
of wrak geworden. Eén zonk na aanvaring 
in mist in 1964 en één door een explosie 
in 1967. Beide waren 18.000 ton groot 
en vervoerden ijzererts.

6. Kwetsbaarheid van kleine schepen
Onder „gezonken”, zowel als onder 
„wrak geworden” zijn de aantallen ver
loren schepen onder 1000 ton bij voort
during hoog. Het is wenselijk om dit feit 
naar voren te brengen en daarom is hier 
een statistiek ingevoegd om de invloed aan

TABEL IV.

Numbers in Size of Tons Gross Total As % at Risk

Year 100C1.000 <2.500 <5.000 <8.000 <10.000 <15.000 <20.000 <25.000 <30.000 30.000+ Number Tonnage Number Tonnage

Dry Cargo Ships 
1949 31 2 2 35 22.680 0,239 0,044
1950 20 5 2 — — — _ — —  _ 27 22.270 0,185 0,045
1951 21 4 5 2 32 47.095 0,209 0,087
1952 25 1 1 2 — _ _ — —  — 29 27.314 0,188 0,050
1953 24 4 2 4 1 — — — _  _ 35 57.144 0,224 0,104
1954 21 6 5 3 1 _ _ _ __ __ 36 65.833 0,228 0,119
1955 20 5 2 1 — _ _ _ _ _ 28 30.907 0,176 0,054
1956 23 6 2 5 — — — — —  _ 36 58.090 0,221 0,097
1957 10 6 4 4 24 53.073 0,140 0,082
1958 21 7 3 5 — 1 — — — — 37 67.812 0,210 0,106
1959 26 9 4 39 42.496 0,219 0,065
1960 28 6 3 3 40 50.935 0,213 0,073
1961 22 6 — 2 30 33.947 0,153 0,045
1962 43 3 3 3 — _ — _ —  _ 52 56.377 0,259 0,073
1963 30 6 4 4 — — — — _  _ 44 68.524 0.214 0.085
1964 26 7 2 7 _ _ _ _ _ __ 42 79.222 0,199 0,093
1965 45 7 4 7 — 1 _ — _ _ 64 106.389 0,297 0,121
1966 32 6 2 13 1 2 — — —  — 56 153.445 0,253 0,164

Totals 468 96 50 65 3 4 — — — 686 1.043.553 0,214 0,087

Totals in Tons divisions as percentage at risk:
0,443 0,170 0,098 0,092

Oil Tankers
1949 — — — _
1950 —  _  — —
1951 — — — —
1952 —  _  — —
1953 —- — — —

1954 _ _ _ _ _ _
1955 — _  _  _
1956 1 _  _  _
1957 I — — —
1958 — _  _  _

1959 —  _  _  _
1960 —  _  — —-
1961 1 _  — _
1962 _  _  _  _
1963 l _  _  _

1964 1 _  _  _
1965 — — _  _
1966 _  — _  _

0,015 0,037 0,214

18.245
10.448
10.034

Totals

0,026

0,027

6 6 

0,084

0,03 1

0,068
0,033
0,031

0,098
0,052
0,046

1 221 0,028 0,001
1 297 0,027 0,001
1 9.974 0,027 0,033

2 20.582 0,048 0,055
1 453 0,023 0.001
3 29.138 0,064 0,067
1 405 0,021 0,001
2 16.286 0,040 0,033
1 8.762 0,019 0,016
1 10.875 0,019 0,018

18 135.720 0,026 0,023

0,010 0,026



te geven van de grootte op iedere aparte 
verliesoorzaak over de gehele periode.
M en ziet uit figuur 5, dat de verliezen 
aan de in oorlogstijd gebouwde schepen 
van rond 7000 ton niet in aanmerking 
genomen zijn bij het m aken van een gladde 
kromme voor „w rak geworden” (o) en 
„gezonken” (x). Zij springen uit het pa
troon, dat overigens duidelijk aanwijsbaar 
is. Men moet hopen, dat deze abnormale 
factor spoedig zal verdwijnen door de 
sloop van het resterende deel van derge
lijke schepen.

Figuur 5 bevestigt de schrikbarend hoge 
mate van verliezen onder 1000 ton in 
„wrak geworden” en „gezonken” en het 
is belangrijk om het verloop over de jaren 
vast te stellen m ieder geval binnen de 
groep van deze grootte (zie fig. 6).

Zoals figuur 6 laat zien kan er een be
perkte voldoening bestaan, dat het ver
liespercentage niet groter geworden is en 
daarom vormt het kleine schip geen fac
tor in de slechter wordende situatie. Het 
zou kunnen zijn, hoewel dit betreurens
waardig is, dat men een hoog verliesper
centage moet accepteren als deel van het 
vastliggende patroon van de kustvaart. 
Dit brengt het grotere gevaar voor stran
dingen m et zich mee en de korte, steile 
golven, die m eer kans hebben het kleine 
schip te overweldigen.
De Internationale Conventie voor Veilig
heid ter Zee is niet van toepassing op 
schepen onder 500 ton bruto en soms 
heeft m en bezorgdheid uitgesproken om
trent schepen, die opzettelijk „bedriege- 
lijk” op dit niveau zouden zijn ontwor

pen, bijv. door ze een deadweight te ge
ven boven de normale voor schepen, die 
juist iets minder dan 500 ton meten 
(bekend als „paragraaf’’-schepen).
Het aantal van dergelijke schepen in be-

1949 51 53 55 57 59 61 63 65 66

Fig. 8. Uitgebrand - 
jaarlijks verliespercentage.

TABEL V.

Numbers in Size of Tons Gross Total As % at Risk

Year 100<  1.000 <2.500 <5.000 <8.000 <10.000 <  15.000 <20.000 <25.000 <30.000 30.000-]- Number Tonnage Number Tonnage

Dry Cargo Ships
1949 19 5 — — — — — — _ — 24 16.802 0,164 0,033
1950 5 3 1 — 9 12.114 0,062 0,024
1951 10 2 3 15 17.525 0,098 0,032
1952 5 — 2 2 9 25.544 0,058 0,047
1953 8 5 5 2 20 45.378 0,128 0,083

1954 2 5 7 8.687 0,044 0,016
1955 10 5 2 4 — — — — — — 21 44.999 0,132 0,079
1956 9 4 2 1 — — — — 1 — 17 56.695 0,104 0,095
1957 5 5 1 1 1 13 29.430 0,076 0,046
1958 4 5 2 2 — — — — — — 13 31.605 0,074 0,049

1959 5 2 1 3 1 12 36.843 0,067 0,056
1960 3 3 7 1 1 _ _ — — — 10 26.101 0,053 0,037
1961 12 1 1 2 16 25.818 0,082 0,034
1962 4 4 3 1 12 24.496 0,060 0,032
1963 23 3 4 1 — 1 — — — — 32 50.875 0,155 0,063

1964 15 4 1 2 1 _ _ _ 23 50.193 0,109 0,059
1965 8 3 2 1 1 _ __ _ — — 15 27.663 0,070 0,031
1966 16 3 3 2 1 — — — — — 25 44.114 0,113 0,047

Totals 163 62 35 25

Totals in Tons divisions as percentage at risk:
0,154 0,109 0,069 0,035

Oil Tankers
0,024 0,009

1949
1950
1951
1952
1953

1954
1955
1956
1957
1958

1959
1960
1961
1962
1963

1964
1965
1966

1 —

1 —

Totals 10 3 —

. 1 —  293 574.882

0,047

1 — 1 —

0,092

31 225.972

0,092 0,048

__ _ — _
--- — —

1 1.147 0,033 0,006
1 14.179 0,031 0,065

~ _ _ —

2 4.093 0,054 0,014
4 23.177 0,108 0,077

2 10.744 0,051 0,032
5 39.832 0,121 0,107
2 28.189 0,045 0,068

_ — — —
1 3.100 0,021 0,007

3 35.467 0,060 0,072
3 7.409 0,058 0,014
7 58.635 0,130 0,098

0,044 0,038

0,053 0,070 0,085   0,014 0,041 0,076 0,027 0,074

0,048

0,044



Numbers in Size of Tons Gross Total As % at Risk

Year lOOCl.OOO <2.500 <5.000 <8.000 <10.000 <15.000 <20.000 <25.000 <30.000 30.000+ Number Tonnage Number Tonnage

At sea
1949 5 5 2.066 0,034 0,004
1950 4 — 1 4 9 32.304 0,062 0,065
1951 ____ .— 1 1 2 11.524 0,013 0,021
1952 3 — 2 — — — — — — — 5 8.021 0,032 0,015
1953 6 2 1 1 10 16.906 0,064 0,031

1954 2 ____ 1 1 ____ 1 ____ — — — 5 25.771 0,032 0,046
1955 1 — 2 3 8.068 0,019 0,014
1956 3 1 1 5 5.662 0,031 0,009
1957 2 — 1 1 4 11.304 0,023 0,018
1958 2 1 — 2 1 6 25.629 0,034 0,040

1959 4 2 ____ 2 8 15.233 0,045 0,023
1960 ____ — 1 1 1 3 19.637 0,016 0,028
1961 1 4 2 2 ____ — 1 — — — 10 45.336 0,051 0,060
1962 2 2 — 3 7 25.462 0,035 0,033
1963 2 8 2 — — — — 1 — — 13 39.782 0,063 0,049

1964 2 5 ____ 1 8 15.746 0,038 0,018
1965 1 1 3 6 — — — — — — 11 52.310 0,051 0,059
1966 1 3 1 5 1 1 — — — — 12 65.577 0,054 0,070

Totals 41 29 19 30 3 2 1 1 — — 126 426.338 0,039 0,036

Totals in Tons divisions as percentage at risk: ----------------------------------------
0,039 0,051 0,037 0,042 0,015 0,018 0,047 0,039

In Port
1949 1 3 1 2 _ — — — — — 7 21.204 0,048 0,042
1950 1 3 — _ _ _ — — — — 4 6.552 0,027 0,013
1951 2 — — _ — — .— 1 — — 3 24.744 0,020 0,046
1952 4 4 2.167 0,026 0,004
1953 — — — — 1 — — 1 — — 2 28.460 0,013 0,052

1954 1 — 1 2 5.200 0,013 0,009
1955
1956 1 1 1 z z _ 3 11.438 0,018 0,019
1957 _ 1 1 2.285 0,006 0,004
1958 — — — 1 — — — — — — 1 6.080 0,006 0,009

1959 2 _ _ _ _ _ _ _ 2 1.083 0,011 0,002
1960 1 1 : 3 4.749 0,016 0,007
1961 _ 1 _ 1 3 17.964 0,015 0,024
1962 _ 1 2 : _ — _ — _ — 4 14.206 0,020 0,018
1963 1 4 1 — — — 1 — — — 7 26.198 0,034 0,032

1964 _ _ 4 2 _ 1 _ _ _ _ 7 36.371 0,033 0,043
1965 1 1 2 1 _ — _ _ — — 5 17.618 0,023 0,020
1966 1 4 3 3 1 12 66.827 0,054 0,071

Totals 15 20 16 12 2 1 1 2 —  1 10 293.146 0,022 0,024

0,014 0,035 0,031 0,017 0,010 0,009 0,093 0,022

o  1 I I I - 1 1 I___ I____ I------1____ 1____I------ 1------1------ 1------1------  o
1949 51 53 55 57 59 61 63 65 66

Fig. 9. Uitgebrande schepen voor droge lading - 
op zee en in de haven.

Jaarlijks verliespercentage.

drijf is niet bekend, m aar als ze talrijk wa
ren zou men een „golf” in de populatie 
kunnen verwachten, vergezeld door een 
overeenkomstige „golf” bij de scheepsram-

pen zonder dat er kwestie was van grotere 
kwetsbaarheid. Het aantal gezonken sche
pen van 499 ton bruto over de bekeken 
periode van 18 jaar bedroeg 13 en van 
500 ton 11. Tijdens de drie jaren 1964 
tot 1966 waren deze getallen respectie
velijk 5 en 5. Deze cijfers doen vermoeden 
dat dit geen probleem uitmaakt.

7. Aanvaring
Ofschoon figuur 5 in paragraaf 6 een 
groter verliespercentage laat zien voor 
kleine schepen voor aanvaring, is dit niet 
zo gepronceerd als men zou kunnen ver
wachten bij hun bedrijf in beperkte vaar
waters.

Fig. 10. Uitgebrande olietankers - 
op zee en in de haven. 

Jaarlijks verliespercentage.
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Numbers in Size of Tons Gross Total As % at Risk

Year 100C1.000 <2.500 <5.000 <8.000 <  10.000 <  15.000 <20.000 <25.000 <30.000 30.000+ Number Tonnage Number Tonnage

At Sea
1949
1950
1951
1952
1953

1954
1955
1956
1957
1958

1959
1960
1961
1962
1963

1964
1965
1966

Totals

— — — __ ~ — — — — —

1
— 1

1
— 1 2.948 0,034 0,016

— — 1 — — — — —
2
1

5.243
9.937

0,066
0,031

0,026
0,045

— —

1
—

—
— —

— —
1

~
1 — 3 41.087 0,080 0,140

1
_

--- --- — 1 2 45.629 0,048 0,122
2 --- --- — — 2 20.598 0,045 0,050

— — 1 --- --- — — 1 11.647 0,021 0,027
— — —

— — — — — 1 ---
1

— — 1 10.590 0,020 0,022
1 --- — — 2 32.096 0,038 0,059— 2 --- --- — — 2 25.096 0,037 0,042

1 — 3 1 1 8 --- 1 1 1 17 204.871 0,024 0,034

0,015 0,041 0,029 0,024

In Port
1949
1950
1951
1952
1953

1954
1955
1956
1957
1958

1959
1960
1961
1962
1963

1964
1965
1966

— 1 _  _  
1 _  _  _

1 —  2 —

— 1 1 1 — 1 — — — — 

_  1 _ _ _ _ _ _ _ _

2 — — — 1 1 __ 2 — 1 
— — — — — 2 1 1 1 —

2 6.455 0,075 0,040
1 4.634 0,036 0,027

3 20.168 0,099 0,101
2 1.478 0,063 0,007

3 32.989 0,081 0,110

1 1.567 0,024 0,004
3 20.163 0,068 0,049
1 460 0,021 0,001
1 1.136 0,021 0,002

7 98.900 0,134 0,183
5 91.453 0,093 0,154

Totals 5 4 3 2 3 5 1 4 1  1 29 279.403 0,041 0,047

Totals in Tons divisions as percentage at risk:
0,026 0,070 0,085 0,041 0,042 0,026 0,025 0,110 0,074 0,063 0,041

Voor alle grootten van droge lading-sche- 
pen is het verliespercentage opmerkelijk 
constant over de jaren.
De vermeerdering, die de olietankers ver
tonen, kan niet geheel toegeschreven wor
den aan totaal verlies door aanvaring. Als 
de aanvaring door brand gevolgd wordt, 
die het schip totaal verloren doet gaan 
zonder dat het zinkt, kan er verschil van 
mening bestaan omtrent de oorzaak van 
de ramp. De statistiek is gebaseerd op 
het argument, dat er geen brand zou zijn 
ontstaan als er geen aanvaring had plaats 
gehad. D it is ongetwijfeld correct en brand 
is al voldoende aansprakelijk als primaire 
oorzaak.

Toch is het belangwekkend zich te her
inneren, dat dit de situatie was bij de

World H armony (20.992 ton bruto) en de 
Petar Zoranic (17.830 ton bruto), toen 
zij aan elkaar vast raakten in de Bosporus 
in 1960 en later de World Liberty (18.451 
ton bruto) in 1966. Brand is een factor 
geweest bij 13 van de grootste tankers, 
die door aanvaring verloren gingen sinds 
1949, samen 140.004 ton bruto. Het zou 
te voorbarig zijn vast te stellen, dat dit 
in alle gevallen de beslissende factor zou 
zijn, m aar wel, dat deze voldoende is om 
in hoofdzaak verantwoordelijk te zijn 
voor de getoonde vermeerderingen.
De uitkomsten ondersteunen niet het idee, 
dat de radar meer aanvaringen veroor
zaakt heeft dan vermeden, ofschoon er in 
enkele situaties verkeerde handelingen 
zouden kunnen hebben plaatsgehad.

8. Verbrand
De grafieken van figuur 8 stellen alle 
schepen voor, die direct verloren gegaan 
zijn door brand of explosie, op dezelfde 
basis en schaal als voor de andere verlies- 
oorzaken. Het verloop voor droge la
ding wordt steeds slechter en de overeen
kom st tussen de verliespercentages in aan
tallen en tonnage wijst op een gemiddelde 
waarde over alle grootten.
De meer opvallende vermeerdering in ton
nage boven de aantallen bij de verliezen 
aan tankers toont even duidelijk aan, dat 
hierbij veel grotere schepen in het spel 
zijn.
Een ernstige complicatie bij de verdere 
analyse van ,,verbrand” is, dat het groot
ste deel van de tankers in de haven ver



loren ging, evenals meer dan een derde 
van de schepen voor droge lading. Dit 
leidt tot een nieuwe benadering van een 
risico, waarin een groot element voor
komt, dat niet met de zeevaart te maken 
heeft. In overeenstemming hiermee zijn 
de getallen in de tabellen VI en VII on
derverdeeld tussen ,.op zee” en „in de 
haven” , met het aanhouden van dezelfde 
vorm van analyse. De bijbehorende gra
fieken in figuur 9 en 10 zijn echter op 
vergrote schaal voor duidelijkheid bij het 
aangeven van de nu kleinere getallen.
De verliezen bij droge lading tonen hier 
geen bepaald patroon wat de grootte be
treft, m aar de grootste schepen hebben 
vergelijkenderwijs een hoog verliesper
centage. Ze zijn klein genoeg in aantal 
om ze op te geven boven 15.000 bruto 
ton:

gegane schepen van 10.000-15.000 ton 
en deze 8 schepen zijn gelijk verdeeld 
tussen in oorlogstijd gebouwde en na de 
oorlog.
De verlopen, die figuur 10 laat zien kun
nen in zover als verdacht beschouwd wor
den, dat zij teveel afhankelijk zijn van 
enkele grote schepen, maar toch begin
nen deze zich op te bouwen tot een 
frequentie-patroon.
Verliezen door brand op zee leveren geen 
bijdrage tot de vermeerdering, die vanaf 
1959 in het bijzonder werd geconsta
teerd; die in de haven doen dit zeer ze
ker en de speciale risico’s, die inherent 
zijn aan tankers werden daarom geana
lyseerd.

Tabel V III stelt een aantal vragen. 
Waarom zouden de verliezen ter zee 
plotseling verschuiven van de geladen naar

Op zee: Ton
1961 „Bianca C” ................................ 18.427 voor anker
1963 ,,Laconia” ................................ 20.341 op zee
In de haven:
1951 „George Washington" .......... 23.788 vuur verspreidde zich vanaf de pier
1953 „Empress of Canada” ......... 20.325 brandde uit in dok
1963 „Brittany” ................................ 16.644 in droogdok in reparatie
1966 „Hanseatic” .............................. 30.030 uitgebrand in de haven

De getoonde vermeerdering op zee voor 
1965 en 1966 is vooral afkomstig van 
11 schepen van 5000-8000 ton, waarvan 
5 tijdens de oorlog gebouwd waren. In 
het algemeen geven de nieuwste schepen 
de beste statistiek.

Er bestaat geen aanleiding om enige bij
zondere lading als een speciaal risico te 
beschouwen.
De duidelijker vermeerdering „in de ha
ven” sinds 1963 betreft zowel aantallen 
als grootte. M en heeft de neiging om 
hier wat minder rekening mee te hou
den wegens het feit, dat 6 van deze ver
liezen, met inbegrip van de Brittany 
uitbrandden onder reparatie en zij omvat
ten 39.407 ton bruto. Toch heeft dit al
tijd een factor uitgemaakt en er gingen 
10 andere schepen met 46.799 ton ver
loren in de voorafgaande 14 jaren, terwijl 
ze buiten bedrijf waren, of onder re
paratie, of opgelegd. Ze kunnen niet bui
ten rekening gelaten worden.
Men moet eveneens de verzoeking weer
staan om de grote verliezen aan schepen 
met droge lading boven 15.000 ton te 
miniseren, omdat er m aar één in open 
zee plaats greep. Men moet alle te ver
wachten risico’s accepteren en de ver
meerderingen in de laatste tijd toegeven. 
Een vergelijking van tabel VII met tabel 
VI toont, dat olietankers een beter ver
liespercentage hebben dan schepen voor 
droge lading voor „verbrand” op zee, 
maar de gegevens voor de haven zijn 
veel slechter. H et voorkomen van deze 
verliezen heeft een verspreide verschijning 
in tijd en grootte. De enige abnormale 
concentratie is bij de op zee verloren

de geballaste toestand, terwijl in de ha
ven geladen en in lading vergelijkender
wijs nieuwe risico’s worden?

Is er een algemeen patroon of is het 
voorkomen niet te voorspellen?

Betekent onvoorspelbaar misschien fou
tieve beoordeling, gebrek aan toezicht, 
zorgeloosheid? Waarschijnlijk een com

binatie ervan, bekend als de menselijke 
factor.

9. De menselijke factor
Afgescheiden van de olietankers en 
brandrisico’s en het gehele veld van de 
scheepsrampen overziend, is deze men
selijke factor een groter wordend risico- 
element? Ten tijde, dat dit geschreven 
werd volgde op het nu wereldbekende ge- 
van van de Torrey Canyon een, dat niet 
zo goed bekend werd: de President Garcia 
(10.826 ton bruto), die in een rustige 
baai van Guernsey strandde bij uitstekend 
weer . . . Wat is er gebeurd bij de naviga
tie en de uitkijk?
Bij de toenemende grootte van de sche
pen wordt het nog belangrijker om de 
statistieken te onderzoeken op enige in
dicatie naar de kwaliteit van commando 
en bemanning. W aar anders kan dit ge
zocht worden dan onder Vlag (registra
tie)? Onder dit hoofd worden regelma
tig cijfers gepubliceerd, die de verloren 
gegane tonnage door scheepsrampen ge
ven als percentage van alle bestaande 
tonnage.
Onmiddellijk valt de coïncidentie op, dat 
Libanon opdook als vlag voor scheeps- 
eigendom juist toen voor de eerste keer 
in de geschiedenis de kromme voor het 
aantal scheepsrampen in de wereld naar 
boven ging lopen en onmiddellijk het 
hoogste scheepsramppercentage bereikte, 
dat ooit voor enig land in de moderne 
tijd genoteerd werd. Deze positie werd 
vroeger ingenomen door Griekenland, dat 
verder de bewering naar voren gebracht, 
dat meer dan 90 % van de Libanese 
tonnage in Grieks bezit was.

TABEL VIII.

In Port At Sea

Year
Dis

charging Loading Loaded
In

Ballast
Cleaning

Tanks
Under
Repair Loaded

In
Ballast

1949 729 5.726
1950 — — — — 4.634 — — —

1951 — — — — — — 2.948 —

1952 8.186 .— 3.380 — 8.602 — 4.929 314
1953 1.290 — 188 — — — 9.937 —

1954 — — — — — — — —

1955 — — — — — — — —

1956 — — — — — — — —

1957 — — — — — — 7.236
8.268

25.583

1958 21.020 — 1.755 — 10.214 — — —

1959 — — — — — — — —

1960 1.567 — — — — — 10.152
35.477

—

1961 — 2.945 — — — 6.948
10.270

10.034
10.564

—

1962 — — 460 — — — 11.647 —

1963 — — — 1.136 — — — —

1964 — — — — — — — 10.590
1965 9.351 20.747 11.436 346 716 — — 10.361

— 20.949 35.355 — — — 21.735
1966 — 11.633 11.224 — — 20.611 12.775 12.321

29.440 18.545 * '



Hierin is niets vertrouwelijks, omdat de 
Griekse „Shipping Chronicle” regelmatig 
de totale Griekse tonnage onder ver
schillende goedkope vlaggen opgeeft. In 
hun aflevering van l-7-’67 wordt deze 
gesteld op 20,28 miljoen bruto ton en 
„als tweede in  de wereld (met uitsluiting 
van de Reserve-vloot van de V.S.)” . Deze 
positie brengt verantwoordelijkheden met 
zich mee, m aar toch heeft de Griekse 
vlag zelf verliezen geleden, die deze de 
tweede plaats geven na Libanon op per- 
centage-basis.
Gedurende de 8 jaren  nadat Libanon voor 
de dag kwam, de periode waarin het 
voorkom en van scheepsrampen in de 
wereld zo verergerde, geven de verlies
percentages over de „geregistreerde” bru- 
to-tonnages het volgende beeld:

Libanon ................................................... 3,92 %
Griekenland .................   1 ,30%
Ver. Koninkrijk .....................................  0,15 %
Rest van de w ere ld ................................. 0,37 %
De wereld als g e h e e l ............................  0,41 %

Dit betekent, dat het verliespercentage 
onder Libanese vlag 26,5 m aal groter is 
dan onder die van het V.K., terwijl die on
der Griekse vlag 8,7 maal groter is.

10. Conclusies

De groter geworden verliezen aan „wrak 
geworden” en „gezonken” zijn voor het 
grootste deel toe te schrijven aan in de 
oorlogstijd gebouwde schepen voor droge 
lading, die spoedig uit de vaart moeten 
verdwijnen.

Kleine schepen hebben een hoog verlies
percentage, als deel van het patroon, dat 
door de kustvaart gedicteerd wordt; het 
is niet slechter geworden.

Aanvaringen vertonen toenem ende ver
liezen voor olietankers, die in belangrijke 
m ate te wijten zijn aan brand, volgende 
op de aanvaring.

Verliezen door „brand” zijn groter ge
worden voor schepen voor droge lading, 
m aar meest in de haven; het slechtste 
verloop is dat voor olietankers, die in  de 
haven uitgebrand zijn.

E r bestaat aanleiding het IM CO  te ver
zoeken standaarden uit te werken voor 
administratie, toezicht, commandering en 
in het algemeen bemanning.

B O O M  M E T  EEN S C H O R T  O M  O L IE  V A N  DE  ZEE  T E  „ V E G E N ”

Boom m et een schort

Olie, die terecht gekomen is op het zeewater, bij stranden en op 
binnenwateren, kan eenvoudig en effectief opgeveegd worden 
door middel van een verzwaard schort aan een buigzame boom. 
D it wordt bew eerd door de Britse fabrikanten, Oil Absorbing 
Booms, Ltd. te Bromley.
De methode is naar voren gekomen door studies en proeven 
naar aanleiding van de ramp met de tanker Torrey Canyon  en 
is naar beweerd efficiënter dan andere reinigingssystemen, in het 
bijzonder chemische dispersants, die kostbaar in het gebruik zijn, 
vaak oliekluiten geven, die naar de stranden toe drijven en gevaar 
zouden kunnen opleveren voor het dierlijk leven in zee.
De olieboom kan opgebouwd worden uit secties van 7,6 m, 
tot een gemiddelde lengte van 45 tot 68 m, lang genoeg voor de 
meeste olievlekken. Dergelijke lengten zouden gemakkelijk ,.ge- 
traw ld” kunnen worden door twee kleine schepen.
De boom  bestaat uit een dunwandige buis van halfstijf pcv van 
300 mm middellijn, die gevuld is m et een speciale lichte vulstof 
en aan de einden voorzien is van elastische koppelingen voor het 
aan elkaar koppelen van de secties.
Het schort bestaat uit een nylon net, dat bevestigd is aan een 
touw van synthetische vezels met een omtrek van 76 mm, dat 
om de boom gewonden is. Dit touw, dat de belasting in hoofd
zaak moet opnem en, heeft een minimale breeksterkte van 7,5 ton.

H et net is gevuld m et stapelvezel van polypropyleen tot een 
gewicht van 10 k g /m  en kan, door de grote affiniteit voor olie, 
tot zesmaal het eigen gewicht aan olie absorberen. Om verplaat
sing van de vezels te voorkom en is op afstanden van 45 cm 
synthetisch bindgaren op het net genaaid om een deken te vor
men. Het voltooide net heeft een diepgang van ca. 60 cm en is 
ongeveer 75 mm dik.
Bij de vervaardiging van het schort w ordt aan beide zijden 
voldoende overlengte gelaten om een overlapping te vormen 
bij de koppelingen van de afzonderlijke secties. D it maakt, dat 
geen olie kan doorgelaten worden bij deze koppelingen. Een 
ketting van 1,4 k g /m  is aan het ondereind van het schort beves
tigd om dit strak in het water achter de boom te houden.
Na het werk kan het net gemakkelijk vrij gemaakt worden van 
de boom om verbrand of begraven te worden, of, bij geringe 
verontreiniging, geschikt gemaakt te worden voor herhaald ge
bruik. Nieuwe netten kunnen op eenvoudige wijze aan de 
boom bevestigd worden en zijn voorzien van alle benodigde 
synthetische rijgdraden.
De fabrikanten, die bij de ontwikkeling steun ontvangen hebben 
van de I.C .I. en autoriteiten menen, dat de boom ideaal is voor 
kust- en binnenwateren (voor „trailen” of als strandbarrière) en 
misschien als nooduitrusting voor tankers.

Opgebouwde drijvende boom met onderhangend schort
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Ik  ga u nu het verhaal vertellen van een prestatie die in de geschiedenis van de scheepvaart ongeëvenaard is. Misschien klinkt u dit 
onbescheiden in de oren, maar dit is louter het gevolg van de betekenis en de toekomstige mogelijkheden van hetgeen ik  u zal uitleggen. 
Het gaat hier weliswaar niet om een hoogtepunt in de annalen van de zeevaart, wel om een mijlpaal in de ontwikkeling van ons grote 
en boeiende bedrijf, en daarom denk ik dat u met mij van oordeel zult zijn, dat dit verhaal verteld moet worden. Ie ts meer dan twee 
weken geleden, op 29 oktober 1968, kwam langzaam en majestueus het grootste schip dat ooit door de mens is gebouwd de wateren 
van Bantry Bay, in het zuidwesten van Ierland, binnenvaren: het vervoerde de eerste lading ruwe olie bestemd voor het nieuwe 
Europese overslagstation van G ulf Oil. U weet, dat was de „Universe Ireland” van 312.000 ton deadweight, de eerste van zes mam- 
moettankers welke worden gebouwd voor de National Bulk Carriers Inc., die ze op haar beurt op lange termijn aan G ulf Oil Corporation 
heeft vercharterd. Ik  mag hier terloops wel aan toevoegen, dat deze schepen door ons de Bantry-klasse worden genoemd. Ik  wil u graag 
uiteenzetten waarom Gulf het overslagstation in Ierland en de Bantry-tankers heeft ontworpen en ik zou u willen vertellen van de 
economische beweegredenen en de voordelen en ook van enkele problemen van deze ontwikkeling, dit gezien vanuit het standpunt van 
Gulf. A ls wij de ruimtevaart buiten beschouwing laten, dan zouden we misschien mogen stellen, dat de grootste ontwikkelingen op het 
gebied van het vervoer zich de laatste tien jaar hebben voorgedaan bij de grote zeegaande tankschepen. Deze ontwikkelingen zijn in 
een industrie, die vroeger bekend stond voor haar conservatieve bedrijfsvoering, voor de deelnemers zelfs nog frappanter geweest dan 
voor de min o f meer onverschillige toeschouwer. Deze verbazingwekkende activiteit werd gestimuleerd door het feit, dat de olie
maatschappijen in hun uitermate concurrerende bedrijfstak steeds op hun tenen moesten blijven staan, ja, dat zij zelfs het tempo 
moesten aangeven. De geweldige inspanningen die men zich de afgelopen jaren heeft getroost om de kosten in de olie-industrie te 
drukken, hebben aangetoond welk een belangrijke factor het vervoer speelt bij het vaststellen van de winstmogelijkheden van de 
bedrijven.

Vraag naar olie
De zich gestadig uitbreidende economie 
van de industrielanden alsmede de groei 
van vele der m inder ontwikkelde landen 
heeft een stijgende vraag naar grondstof
fen voor de industrie en naar een hogere 
levensstandaard tot gevolg gehad. Omdat 
olie een van de industriële stapelgoederen 
is, heeft juist deze industrie ondervonden 
hoe sterk de vraag is gestegen, m aar door 
een over de gehele wereld uitgevoerd ex- 
ploratieprogramma en de daarop volgen
de produktie blijft de olie-industrie in staat 
om aan deze vraag tegemoet te komen. 
E r zijn veel nieuwe raffinaderijen ge 
bouwd, terwijl bestaande werden uitge
breid. Het gevolg hiervan is geweest, dat 
de olie in voldoende hoeveelheden voor
handen is; dat neemt echter niet weg, dat 
de olie nog van het produktieterrein naar 
de afzetgebieden moet worden getranspor
teerd. Ofschoon het aanboren van olie in 
nieuwe vindplaatsen tot op zekere hoogte 
van invloed is geweest om de gemiddelde 
afstand waarover de olie vervoerd moet 
worden te verkorten, is het aan de andere 
kant zo, dat deze tendens weer wordt ge
nivelleerd door het exploiteren van grotere 
olievolumes uit de bronnen in het Mid
den Oosten, met het gevolg dat de netto- 
behoeften aan transport over de gehele 
wereld zijn toegenomen.
Ofschoon dat wat fundamenteel vereist 
is, namelijk het vervoer van olie als mas- 
salading naar de afzetgebieden via de 
meest economische methodes, uiteraard 
nog altijd opgeld doet, kunnen de om
standigheden van de verschillende maat

schappijen onderling zeer uiteenlopen. 
Naarmate de tankschepen groter worden, 
nemen de problemen toe die gepaard gaan 
met het vinden van toegangswegen voor 
deze reuzen tot de marktgebieden. E r zijn 
op het ogenblik m aar weinig raffinade
rijen over de wereld, waar men ter plaatse 
over voldoende diep water en opslag
faciliteiten beschikt voor de ontvangst en 
behandeling van schepen van 200.000 ton 
of meer, al moeten wij direct erkennen, 
dat er op dit gebied veel wordt gedaan; 
wij behoeven slechts maar aan het graven 
van de geul naar het Europoort-gebied 
te denken.
Dit is echter nog niet alles. E r doen zich 
andere factoren voor van commerciële en 
bedrijfspolitieke aard, die het noodzake
lijk m aken om radicaal te breken m et de 
bestaande patronen in de gehele proble
matiek van de bevoorrading van raffina
derijen. In  het geval van de Gulf leidde 
dit tot het denkbeeld van de olie-overslag 
en tot het in de vaart brengen van de 
grootste tankschepen ter wereld. Dit zijn 
de punten waarover ik het met u in mijn 
lezing wil hebben.
V óórdat ik hier echter nader op in ga, 
m oet ik  één ding beslist duidelijk maken. 
Het Bantry-project is een denkbeeld van 
de Gulf, ten behoeve van de Gulf. De 
gevolgde methodes en de gehele bedrijfs
economie zijn in  alle opzichten aangepast 
aan de specifieke behoeften van de Gulf 
op het gebied van de raffinage en de afzet 
van onze produkten in West-Europa. Of 
zij zich ook al dan niet lenen voor onze 
concurrenten is hier niet ter sprake, al is

het misschien nuttig er op te wijzen, dat 
wij, mensen van de Gulf, van mening zijn 
dat het principe van de olie-overslag, 
waarvan wij de pioniers zijn, in toenemen
de mate gehoor zal vinden bij, en toege
past zal worden door de olie-industrie 
over de gehele wereld.
Het verhaal achter het besluit van de 
Gulf om de Bantry-terminal en de
312.000-tonners te bouwen, gaat terug tot 
1965, toen de maatschappij zich bezon 
op het toekomstige patroon van de be
voorrading van haar Europese raffinade
rijen met ruwe olie u it de belangrijkste 
bronnen van de Gulf in het Midden 
Oosten.
Gulf bezit nu drie Europese raffinaderijen 
in volledige eigendom: in Stigsnaes, Dene
marken (70.000 barrels per dag), in Euro
poort (75.000 barrels per dag) en in 
Milford Haven, Wales (60.000 barrels per 
dag). Er bestaan ook plannen voor een 
nieuwe raffinaderij in Milaan. Bovendien 
heeft de maatschappij een 40 procent aan
deel in de raffinaderij te Huelva, die per 
dag 84.000 barrels produceert, een aan
deel van 25 procent in  de raffinaderij te 
Cressier, Zwitserland (50.000 barrels per 
dag) en een van 40 procent in de ont
worpen raffinaderij te Bilbao, Spanje. 
Zoals u dus ziet, zijn dit allemaal raffina
derijen van verschillende, zij het beschei
den, om vang, die over een uitgestrekt ge
bied in W est-Europa zijn verspreid. Een 
van de belangrijkste kenmerken van deze 
raffinaderijen was echter het feit, dat bij 
geen daarvan werkelijk grote tankschepen 
konden worden behandeld, zonder dat



men to t aanzienlijke kapitaalsinvestering 
moest over gaan; zij hadden niet voldoen
de diep water, en evenmin de vereiste 
opslagcapaciteit om een volle lading uit, 
laten we zeggen, een 200.000-tons tanker 
te ontvangen. H et lag daarom voor de 
hand, dat, wilde Gulf in het licht van de 
reusachtige schaalvergrotingen in de tank- 
vaart, in E uropa concurrerend blijven, de 
maatschappij wel gebruik m oést maken 
van de zeer aantrekkelijke voorwaarden 
waaronder schepen van 150.000 ton of 
m eer de olie kunnen vervoeren.

De ontwerpers van Gulf gingen van vier 
hoofdprincipes uit:

1. Erkenning van de noodzaak dat het 
voor Gulf van vitaal belang was om de 
transportkosten te drukken, wilde de 
maatschappij in Europa concurrerend 
blijven;

2. Doelmatigheid van het transport over 
lange afstanden in zeer grote schepen 
tegen lage vrachtprijzen;

3. D e noodzaak om de besparingen bij 
het vervoer met grote schepen in te passen 
in een aanmerkelijk gespreid bevoorra- 
dingspatroon; en

4. D e wens om  de kapitaalsinvesteringen 
tot een minimum te beperken.

M et andere woorden, wij hadden grote 
tankers nodig, m aar geen van onze raffi
naderijen, m et uitzondering misschien 
van Rotterdam , bleek in staat om deze 
te kunnen ontvangen. Wij moesten eco
nomisch verantwoord handelen en daar
om ontwierpen wij een systeem van over
slag, waarbij langs de gehele route, tot 
aan de aflevering, profijt kon worden ge
trokken van gunstige vrachtprijzen.

M aximale besparingen
Uit het oogpunt van de logica bezien, is 
het gebruik van zeer grote tankschepen 
voor het vervoer van ruwe olie uit het 
M idden-Oosten naar Noordwest Europa 
natuurlijk niets nieuws. M aar teneinde 
maximale besparingen te verkrijgen door 
de enorme afmetingen van de tankers en 
de vervoerskosten per eenheid, was het 
van het grootste belang, dat hun werkrou- 
tes een groot percentage zouden uitmaken 
van de totale afstand tussen het olieveld en 
de raffinaderij.
De oplossing waartoe wij hierdoor uit
eindelijk kwamen was het aanleggen van 
een reusachtig overslag/opslag-station, 
dat zich zo dicht mogelijk bij onze Euro
pese raffinaderijen moest bevinden en 
waar de tankschepen konden worden be
handeld vair die omvang welke wij voor 
het verwezenlijken van de besparingen op 
onze vervoerskosten noodzakelijk acht
ten. W at wij in  gedachten hadden kwam 
in wezen hierop neer, dat er een kolos
saal kunstm atig aangelegd olieveld op de 
drempel van onze afzetgebieden moest 
komen, zo ongeveer in de geest van de

berg die naar M ohammed komt, als u 
begrijpt wat ik bedoel. Voor ons geestes
oog zagen wij een groot pakhuis met 
energie voor Europa, dat voortdurend 
uit het M idden-Oosten door de super- 
nrammoettankers werd bevoorraad en 
dat op zijn beurt de raffinaderijen zou 
voorzien door middel van kleinere tan
kers, „coasters” van zo’n 100.000 ton. 
Wilde het plan effectief zijn, dan moest 
het op zeer ruim e schaal worden opgezet. 
Het moest gedurfd en toch rationeel zijn. 
Wij gingen aan het werk om te kijken of 
we de theorie konden vinden, die zei dat 
het plan in de praktijk zou werken. Wij 
vonden die theorie ook en het project 
nam vaste vormen aan.
Onze volgende stap was het zoeken naar 
een geschikte plaats voor het station en 
het vaststellen van de afmetingen van de 
tankers en de vermoedelijke datum waar
op zij beschikbaar zouden komen.
In de loop van 1965 en begin 1966 be
studeerden wij een groot aantal plaatsen 
met diep water langs de kusten van 
Noordwest-Europa. De belangrijkste 
voorwaarden waaraan moest worden vol
daan waren de aanwezigheid van zeer 
diep water en de mogelijkheid om het 
gehele jaar door het overslagstation veilig 
en doelmatig in bedrijf te houden. H et 
station m oest bovendien zo veel mogelijk 
op gelijke afstand liggen ten opzichte van 
de Gulf-raffinaderijen. Nog een factor 
welke naar mijn mening van het hoogste 
belang zou zijn, was de kwestie van de vei
ligheid. Al geruime tijd vóór de ramp met 
de Torrey Canyon  plaatsgreep, hadden 
wij onze plannen op Bantry Bay geba
seerd, m aar het was ons toen al vol
komen duidelijk, dat in verband met de 
grootte van de tankers die wij voor ogen 
hadden, het van het allerhoogste belang 
was, dat hun werkroutes zo ver mogelijk 
verwijderd moesten zijn van de voor
naamste scheepvaartroutes, die gewoon
lijk in het verkeer van en naar Europa 
worden bevaren en verder, dat deze rou
tes zo min mogelijk aan nautische ge
varen moesten blootstaan. Dit was een 
beslissend element bij de keuzebepaling 
van de terminal.

Whidcly eiland
Na veel zoeken en studeren (en vele uren 
trekken langs regenachtige kusten) aan
schouwden wij op zekere dag de prach
tige schoonheid van Bantry Bay in Zuid- 
west-Ierland. In de noordoostelijke hoek 
van de baai ligt het eiland Whiddy, en 
daar troffen wij alle voorwaarden voor 
een beschut station aan diep water die 
wij hadden gezocht. Het eiland kon in 
zeer diep water worden bereikt: 100 voet 
op een afstand van 1200 voet uit de kust. 
Er kon 24 uur per etmaal worden ge
werkt, d.w.z. 365 dagen per jaar; het lag 
bovendien gunstig ten opzichte van de 
raffinaderijen van Gulf in Europa. Voorts 
bleek uit de weerrapporten dat Bantry 
het minst van alle plaatsen langs de

noordwestelijke kust van E uropa door 
mist werd getroffen. Ons besluit stond 
vast: het zou Bantry Bay worden.
De volgende stap waar wij ons mee bezig 
hielden was de grootte van de tankers. 
De vermoedelijke omvang van de schepen 
die wij in gedachten hadden in  aanmer
king genomen, was het duidelijk dat zij 
niet van het Suezkanaal gebruik zouden 
kunnen maken. (Het plannen m aken vond 
natuurlijk plaats lang voordat deze vaar
weg in juni 1967 werd gesloten.) De 
tankers moesten daarom groot genoeg 
zijn om van de lage vrachten te kunnen 
profiteren, ook al moesten zij de route 
rond Kaap de Goede Hoop nemen.
In  die tijd werkten ook de andere olie
m aatschappijen aan hun plannen voor de 
aanvoer van olie naar Europa: zij kwa
men nagenoeg unaniem uit de bus met 
een tanker in de om vang van rond
200.000 ton dw. E r volgde hierop een 
stroom  van nieuwbouworders voor dit 
type schip, dat overigens principieel was 
ontworpen voor het conventionele ver
voerspatroon, waarbij de olie rechtstreeks 
van het olieveld, hetzij in het Midden- 
Oosten, hetzij in Noord-Afrika, naar de 
raffinaderij wordt getransporteerd. Toen 
echter was het al duidelijk, dat schepen 
van deze omvang nog een aantal jaren 
niet in volgeladen toestand bij de raffina
derijen konden afmeren, totdat een serie 
kostbare havenverbeteringen, in het bij
zonder baggerwerkzaamheden, waren vol
tooid.

Grootste tankers
Ongeveer dezelfde tijd dat wij bezig wa
ren een keuze te maken voor de plaats 
van ons overslagstation, was Gulf in on- 
derhandelingen met National Bulk Car
riers, Inc., een maatschappij die onge
twijfeld tot de meest ervaren tankvaart- 
bedrijven behoort en waarmee de Gulf 
relaties had onderhouden sinds het einde 
van de jaren 50, toen de eerste super- 
tankschepen in de categorie van 80.000 
to t 100.000 ton dw in de vaart waren 
gebracht. Nadat wij onze verlangens uit
een hadden gezet, kwamen wij met de 
NBC tot een akkoord over het charteren 
van hen, via een dochteronderneming van 
NBC, de Bantry Transportation Compa- 
ny, van zes van de grootste tankschepen 
die op de scheepswerven van de wereld 
gebouwd zouden kunnen worden.
H et zouden werkelijk echte mammoeten 
worden, met een grootte die uiteindelijk 
werd bepaald op 312.000 ton dead- 
weight, ongeveer de helft groter dan de 
grootste tanker waarover toentertijd werd 
gesproken. Deze omvang leverde een 
diepgang van ongeveer 80 voet op, be
langrijk meer dus dan welke andere tan
ker ook die vandaag de dag in bedrijf is, 
aan de andere kant echter een diepgang 
die niet het minste bezwaar zou opleveren 
voor het varen in de 100 voet water rond 
het station in Bantry Bay. De schepen 
zijn in feite niet veel langer dan de be-



staande tankers in de categorie 200.000 
tot 250.000 ton, ook hun breedte is ver
houdingsgewijs niet veel meer. De indruk
wekkende vermeerdering van de laadca- 
paciteit wordt, principieel gezien, ver
wezenlijkt door de grotere holte, waar
mee volledig profijt wordt getrokken van 
de bouw- en reparatiedokken die thans 
bestaan.
Ofschoon velen onder u waarschijnlijk 
van deze cijfers hebben gehoord, is het 
toch misschien nuttig om hier nog enkele 
van de meer populaire vergelijkingscijfers 
te noemen, waardoor m en wel een bij
zonder treffend idee van de grootte van 
deze schepen krijgt. De lengte is 1135 
voet, of 346 meter, dat is 103 voet langer 
dan het lijnschip Oueen Elizabeth, 42 
voet of 12,5 m eter hoger dan Tokio 
Tower en 150 voet of 45,5 m eter hoger 
dan de Eiffeltoren.
De holte van de schepen van de kiel tot 
het bovendek is 105 voet, hetgeen over
eenkomt met een flat van tien verdiepin
gen. H et dek heeft een oppervlak van 
175.400 vierkante voet, voldoende —  zo 
heeft een van onze statistici, die enthou
siast is voor sport, berekend —  om er 
62 tennisvelden onder te brengen. Niet
tegenstaande deze nogal sensationele sta
tistische gegevens zijn de tankschepen in 
fundamenteel opzicht van een conventio
neel ontwerp: twee stoomturbines van elk
17.000 as-pk op twee schroeven voor 
een dienstsnelheid van iets m inder dan 
16 knoop. De 22 ruwe olie-tanks kunnen
2.250.000 barrels lading bevatten, waar
mee (ik geef u dit cijfer om uw voor
stellingsvermogen nog m eer te stimuleren) 
meer dan 10 miljoen personenauto’s ge
tankt kunnen worden.
De twee scheepswerven die de National 
Bulk Carriers, in nauwe samenwerking 
met Gulf, uitkoos voor de bouw van elk 
drie van deze reuzen waren Ishikawaji- 
m a-Harim a Heavy Industries, Yokohama 
en Mitsubishi Heavy Industries, Nagasa- 
ki. Het werk aan de eerste twee schepen, 
een op elke werf, begon vrijwel gelijk
tijdig in oktober 1967. Dit was een deel 
van het programma, waarbij er van uit 
werd gegaan, dat het gehele overslag- 
project tegen het einde van de zomer van 
1968 gereed moest zijn.

Conventioneel ontwerp
Ofschoon het ontwerp van de tankers 
van onze Bantry-klasse min of m eer con
ventioneel is, zijn er toch enkele bijzon
dere feiten. Toen bijvoorbeeld in januari 
van dit jaar de Universe Ir eland werd 
uitgedokt, werd zij uit het bouwdok ge
sleept zonder de boegsectie en het groot
ste deel van de bakboordzijde. D it was 
nodig, omdat het vaartuig, waarvan de 
lengte 1135 voet en de breedte 175 voet 
was, groter was dan het dok waarin het 
werd gebouwd. De twee ontbrekende 
delen werden er later in het reparatiedok 
aangebracht. H et was de eerste m aal dat 
een schip op deze m anier van stapel was

gelopen of het bouwdok had verlaten.
Nog een interessant kenmerk van de 
Gulf-tankers is het feit dat langsscheeps 
acht tanks zijn aangebracht; een methode 
die afwijkt van het thans gebruikelijke 
systeem waar met slechts vier of vijf 
tanks wordt gewerkt. Wij hebben deze 
keus gemaakt vanwege de grotere sterkte 
en ook vanwege het feit, dat hierdoor 
een grotere flexibiliteit in de werkzaam
heden mogelijk kon worden gemaakt. 
D aar kom t nog bij, dat wij, ongeacht het 
feit dat de classificatiebureaus akkoord 
zijn gegaan met geringer afmetingen van 
de spanten etc., indien anti-corrosie 
coatings werden verwerkt, hiervan geen 
gebruik hebben gemaakt van deze moge
lijkheden tot besparingen, maar toch de 
conventionele paden zijn blijven bewan
delen, hetgeen niet wegneemt dat er uiter
aard op grote schaal met deze coatings 
op onze schepen is gewerkt.
De beide eerste tankschepen werden op 
de contractdatum  opgeleverd: een bewijs 
voor de kunde van de Japanse scheeps
bouwers. De eerste mammoet werd op 
15 augustus van dit jaar door de echt
genote van de Ierse premier Universe 
Ireland gedoopt, het tweede schip, waar
van de doopplechtigheid op 30 augustus 
door de echtgenote van de ambassadeur 
van Kuweit in  Londen plaats vond, kreeg 
de naam Universe Kuwait. De vier overi
ge tankers zullen volgend jaar worden 
overgedragen. Begin september waren 
beide schepen, slechts enkele dagen ach
ter elkaar varend, op weg naar M ena al 
Ahm adi om daar de eerste lading ruwe 
olie voor Bantry Bay aan boord te 
nemen.

Station in Kuweit
Toen wij de plannen klaarmaakten voor 
het project-Bantry en het eens waren ge
worden over de grootte van de schepen, 
was het duidelijk dat er op het ogenblik 
m aar twee plaatsen in de wereld waren, die 
deze tankers in volbeladen toestand kun
nen ontvangen: Kuweit en Bantry Bay. 
Bantry hadden wij natuurlijk vooraf ge
kozen, m aar wat Kuweit betreft, hier 
moest een volledig nieuwe buitengaats ge
legen laadfaciliteit worden toegevoegd 
aan de bestaande tankoutillage van de 
Kuwait Oil Company. Het werd een 
eilandstation op ongeveer tien mijl uit de 
kust van Kuweit. De ruwe olie wordt van 
de wal naar de tanker gepompt via een 
48-duims leiding onder water, toevallig 
ook de oceaanleiding met de grootste 
diam eter ter wereld.
Het buitengaats gelegen station bestaat 
voornamelijk uit een centraal platform, 
opgevijzeld uit een lichter die van Grie
kenland —  waar de constructie was ver
vaardigd —  naar deze plaats werd ge
sleept. Ter plaatse werden de poten van 
het platform  in 95 voet water neergela
ten om vervolgens tot een diepte van 
70 voet in de zeebodem te worden ge
slagen. H et platform werd vervolgens op

gevijzeld en in positie gebracht. Deze 
uitbreidingswerkzaamheden in Kuweit 
vormden, zoals ik u nauwelijks behoef te 
vertellen, een bijzonder belangrijke scha
kel in het gehele overslagproject, of
schoon ik er aan toe dien te voegen, dat 
de Kuwait Oil Company in ieder geval 
behoefte aan verbeterde meerfaciliteiten 
had.
Wanneer wij —  vermoedelijk tegen het 
midden van 1969 —  alle zes tankers in 
bedrijf hebben, komt er ongeveer elke 
tien dagen een uit Kuweit in Bantry aan. 
De rondreis via de Kaap is circa 22.000 
mijl, een vaartijd van ongeveer twee 
maanden. Op deze reizen komen de tan
kers nooit binnen een radius van 250 mijl 
uit de westelijke kust van Europa, uit
gezonderd dan in het laatste stadium bij 
Bantry, maar daar beschikken wij over 
bekwame loodsen met een grote ervaring 
in het manoeuvreren met grote tank
schepen.
Het station op het eiland Whiddy heeft 
zelf een capaciteit van een miljoen ton 
ruwe olie: het is een van de grootste, als 
eenheid uitgevoerde opslagplaatsen van 
energie, die ooit door mensenhanden zijn 
gebouwd. De ruwe olie wordt opgesla
gen in twaalf tanks (600.000 barrels elk), 
welke uitgevoerd zijn met drijvend dak. 
In een jaar tijds zullen de zes mammoe
ten zo’n 80 miljoen barrels olie aanvoe
ren, een hoeveelheid die er zijn mag, hoe 
u het ook bekijken wilt. Om een derge
lijke hoeveelheid te kunnen behandelen, 
hebben wij een speciaal pompsysteem 
met centrale bediening ontworpen, dat 
per uur 100.000 barrels kan verwelken. 
Nu wij dus de beschikking hebben over 
zulke snelwerkende stations, zowel aan 
het ene eind van de reis als aan het an
dere, is het ons mogelijk om de tankers 
in minder dan 36 uur te laden of te 
lossen. In Whiddy meren de tankschepen 
aan een steiger van het zogenaamde 
eiland-type, dat ongeveer 1200 voet bui
ten de oevers van het eiland Whiddy ligt. 
E r kunnen gelijktijdig één mammoettanker 
aan de noordzijde en „pendeltankers” 
aan de zuidzijde worden afgemeerd. Wij 
nemen aan dat wij zullen werken met 
ongeveer drie „pendeltankers” per week, 
die de ruwe olie voor de Europese raffi
naderijen zullen laden.

Manoeuvreerbaarheid
Wij hebben nu praktische ervaring op
gedaan met de Bantrytankers. Toen de 
Universe Ireland twee weken geleden 
haar eerste lading crude in Bantry af
leverde, heeft zij zich prachtig gehouden, 
beter dan wij hadden durven hopen. Tij
dens vrij ruwe weersomstandigheden 
brachten wij haar heel langzaam de baai 
binnen. Ze voer drie knoop, maar ver
wacht wordt dat deze snelheid in de toe
komst op te voeren is. Toen de tanker 
nog ongeveer twee mijl van de steiger 
van Whiddy verwijderd was, namen de 
boten haar op sleeptouw en werd zij voor-



zichtig evenwijdig aan de steiger gebracht, 
waarna sleepboten haar langzaam, in een 
tempo van ongeveer 10 cm per seconde, 
tegen de ligplaats aan manouvreerden. Het 
geheel nam ongeveer twee uur in beslag. 
W at het manoeuvreren op zee aangaat, 
werden natuurlijk tests gehouden in de 
sleeptank in Wageningen en in andere 
plaatsen. Gebleken is dat de mammoet- 
tankers bijzonder stabiel op zee zijn. Om 
u een voorbeeld te geven, een tanker van
175.000 ton dw van de National Bulk 
Carriers Inc. was onlangs tijdens een 
storm met windkracht 9 in de Golf van 
Biscaje aan slingeringen van slechts an
derhalve graad onderhevig. De golven 
gingen namelijk langs de zijden van het 
schip recht omhoog, als sloegen zij tegen 
een pier aan.
Ik weet dat velen onder u graag iets zou
den willen horen over bijzondere pro
blemen die wij met deze schepen hebben 
gehad. Het meest voor de hand liggende 
bezwaar van de schepen van de Bantry- 
klasse is natuurlijk hun grootte en het 
feit dat zij niet volgeladen (en ik wil het 
met nadruk nog eens herhalen: niet vol
geladen) andere havens kunnen binnen
varen dan die welke speciaal voor hen 
zijn ontworpen, zoals Bantry.
Een tweede, enigszins problematische fac
tor v/as het grote rompoppervlak dat aan 
eventuele krachtige winden kan zijn bloot
gesteld als de tanker tijdens laden of los
sen hoger ligt. Om deze reden zal de diep
gang van de schepen aan de ligplaats mini
maal 40 voet zijn. Dat betekent dat er 
tijdens de lossing gelijktijdig ballast moet 
worden geladen, zodat er geen onnodige 
vertragingen kunnen optreden.

Ballastsysteem
De methode van het ballasten in Bantry 
verdient hier zeker vermeld te worden. 
Aangezien de reizen van de „pendeltan- 
kers” kort zullen zijn, zal er niet voldoen
de tijd overblijven om de tanks schoon te 
maken, wat dus betekent, dat zij op 
Whiddy zullen aankomen met vuile bal
last. Deze zal naar de wal worden ge
pompt in één van de tanks voor vuile 
ballast (capaciteit 1 miljoen barrels elk), 
of rechtstreeks in een schip van 300.000 
ton dw wanneer de aanwezigheid van 
beide schepen samenvalt. Het statistische 
gemiddelde wijst uit dat wanneer de „pen- 
delschepen” 40 procent van hun dead- 
weight aan ballast aan boord hebben (een 
schatting, die aan de veilige kant is), die 
hoeveelheid ballast correspondeert met 
een diepgang van ongeveer 44 voet op de 
grote schepen. Indien gedurende de werk
zaamheden blijkt, dat er onvoldoende 
vuile ballast van binnenkomende „pendel- 
schepen” betrokken kan worden om een 
diepgang van tenminste 40 voet in stand 
te houden, dan zal de aanvullende ballast 
van buitenboord worden geladen. Als er 
meer ballast beschikbaar is, zal deze ge
laden worden.

De vuile ballast zal worden geleid door 
een olieseparator, type Butterworth, waar
na het schone water overboord wordt ge
pompt en de olie-afval in een van de 
ladingtanks zal worden verzameld. Als de 
vuile ballast uit de ladingtanks zal zijn 
gepompt, worden deze met het geïnstal
leerde tankreinigingssysteem schoonge
maakt en naar behoefte weer met schone 
ballast opgevuld, waarbij een normale bal- 
lastdiepgang van 30 vt in stand wordt ge
houden, met andere woorden, het „load- 
on-top”-systeem wordt toegepast. Op 
deze manier komt het schip in Kuweit aan 
met alleen schone ballast aan boord; on- 
middelijk vóór aankomst in Kuweit. 
wordt dan een aanvullende hoeveelheid 
schone ballast geladen, zodat de tanker 
met een minimum diepgang van 40 voet 
afgemeerd blijft, evenals in Bantry en 
om dezelfde redenen.
Ik wil nu weer terugkomen op het alge
mene systeem van de overlading zoals dit 
door Gulf is gepionierd. Het Bantry-pro- 
ject werd destijds ontworpen om Gulf in 
staat te stellen met succes te concurreren, 
waarbij de maatschappij op het M idden
oosten als haar voornaamste oliebron 
voor haar Europese afzetgebieden aange
wezen zou blijven. Het zal u duidelijk 
zijn, dat het nog enige tijd zal duren 
voordat wij nauwkeurig de verkregen be
sparingen kunnen vaststellen, m aar wij 
weten nu reeds zeker, dat de vervoers
kosten per barrel op de „mammoetroute” 
uit Kuweit ongeveer de helft zijn van de 
kosten die gemoeid waren m et de aanvoer 
via het Suezkanaal in de grootste schepen 
die vóór de sluiting van deze vaarweg 
gebruik konden maken.
Het Bantry Bay-project betekent eigen
lijk een omwenteling in het olievervoer en 
het is daarom logisch dat er zowel door 
de grote scheepvaart- en oliebedrijven in 
de wereld, als door het publiek in het 
algemeen een reusachtige belangstelling 
voor is getoond. Deze belangstelling werd 
nog aangewakkerd door het feit dat min 
of meer in dezelfde periode toen wij het 
project bekend maakten, onze concurren
ten hun eigen vervoersplannen voor Euro
pa uitwerkten. Deze waren hoofdzakelijk 
gebaseerd op de bouw van 200.000-tons 
tankers, die hun lading rechtstreeks naar 
de zeer grote raffinaderijen moesten ver
voeren.

Besparingen en flexibiliteit
U  zult nu kunnen begrijpen dat de keus 
van Gulf ten aanzien van het vervoer in de 
jaren zeventig pas definitief werd gedaan 
nadat alle facetten van haar raffinage- en 
verkoopprogramma in Europa aan een 
nauwgezet onderzoek waren onderwor
pen. Door de 312.000-tonners naar het 
overslagstation bij Bantry te brengen en 
vandaar de olie naar onze raffinaderijen 
over te laden, zullen wij van vrachtprijzen 
kunnen profiteren die gelijk zijn aan die 
van onze concurrenten, welke de olie met
200.000-tonners rechtstreeks naar hun

raffinaderijen laten komen. Bovendien 
zijn wij er in geslaagd om de zeer aan
zienlijke investeringen te vermijden welke 
gemoeid zijn met het baggeren van vaar
geulen, het verbeteren van havenfacili
teiten en de bouw van opslagruimte bij 
elk van onze raffinaderijen. Deze factoren 
kunnen worden gecombineerd met de 
reusachtige flexibiliteit die aan dit gehele 
systeem inherent is. Om een voorbeeld te 
geven: zelfs wanneer rekening wordt ge
houden met de kapitaalskosten en de af
schrijvingen van het volledige systeem, 
zouden wij zeer zeker tegen een aantrek
kelijk vrachtcijfer een gedeeltelijk geladen
3 12.000-tonner (laten we zeggen met
200.000 ton) naar Rotterdam  kunnen 
laten komen, zodra het uitbaggeren van 
de oliegeul naar Europoort voltooid is 
en vooropgesteld dat wij er zeker van 
zijn, dat dit veilig en zonder oponthoud 
kan plaatsvinden. Zoals de meesten van 
u weten, is het nog altijd niet mogelijk om 
een volbeladen 200.000-tonner naar een 
haven in N.W .-Europa te laten komen 
voordat de havenverbeteringen zijn vol
tooid: de enige uitzondering is —  en ver
geeft u mijn onbescheidenheid —  Bantry 
Bay. M aar ondertussen is Gulf nu al in 
een positie om de volledige profijten te 
trekken van de besparingen m et mam- 
m oettankers en uiteraard zal dit het tijd
stip waarin de kosten voor de aanleg van 
het station „er uit zijn gehaald” aanmer
kelijk sneller dichterbij brengen.
Dit mag men echte flexibiliteit noemen. 
E r is nog een punt dat, dunkt ons, van 
zeer bijzondere betekenis is, zowel voor 
Ierland als voor W est-Europa in zijn ge
heel en dat is het feit, dat m en nu over 
een reusachtige en altijd bereikbare olie- 
opslag in Bantry beschikt voor het geval 
zich noodsituaties voordoen. M en hoeft 
m aar te denken aan de crisis van het 
vorige jaar in het M idden-Oosten, toen 
het Suezkanaal dicht ging, om te begrijpen 
hoe waardevol het is om te beschikken 
over een hoeveelheid van een miljoen ton 
olie, die zich op slechts één dag varen van 
het Europese vasteland bevindt. Ik wil 
echter één ding met nadruk duidelijk m a
ken: het in dienst nemen van Bantry be
tekent niet dat er in de andere havens bij 
de raffinaderij terreinen van de Gulf één 
barrel olie m inder zal worden aange
voerd. Wij hopen integendeel, dat er in de 
toekomst aanzienlijk meer zal kunnen 
worden aangevoerd.
De methoden die wij hebben toegepast 
om de concurrentiekracht van de afzet
gebieden van de Gulf in E uropa te be
schermen, zijn ook op gebieden elders van 
toepassing. Op Okinawa, in de Ryuku 
Archipel, bouwt Gulf een overslagstation 
dat overeenkomt m et dat van Bantry en 
dat zal worden bevoorraad door andere
312.000-tonners, die onze m arkten en 
consumenten van ruwe olie in het Verre 
Oosten zullen voorzien. Bovendien heeft 
de Canadese zustermaatschappij van de 
Gulf plannen gereed voor de bouw van



een raffinaderij in Point Tupper, Nova 
Scotia —  dit wordt de eerste raffinaderij 
ter wereld waar schepen van 300.000 ton 
dw of meer kunnen worden ontvangen.

Grotere tankers
Behalve dat deze ontwikkelingen ons in 
staat stellen om profijt te blijven trekken 
van de laagste van de dan geldende tan- 
kervrachten, zullen wij hiermee uit onze
312.000-tonners een grotere flexibiliteit 
bij de exploitatie en routeplanning kunnen 
verwezenlijken; hiertoe moeten ook wor
den gerekend de mogelijkheden tot het 
verkrijgen van retourvrachten. Wij twijfe
len er niet aan of wij zullen nog meer 
mammoettankers nodig hebben, hetzij 
van dezelfde grootte als die welke wij bij 
National Bulk Carriers hebben varen, het
zij van nog grotere omvang, want alle drie 
genoemde ontvangststations kunnen ge- 
makkelijk schepen tot 500.000 ton dw 
accommoderen zonder dat tot extra in
vesteringen moet worden overgegaan.
Het is zeker dat de tankschepen nog groter 
zullen worden, vooral als nieuwe bespa
ringen kunnen worden verwezenlijkt op 
basis van bouwmethoden, verbeteringen 
van de voortstuwingsinstallaties en van 
het casco-ontwerp. Toch geloof ik dat ook 
deze superreuzen in hun algemeen ont
werp nog van een grotendeels conventio
nele constructie zullen uitgaan. De sensa
tionele „doorbraken” in het olietransport 
zullen zich misschien pas openbaren in de 
geheel nieuwe vervoerssystemen, zoals 
bijv. onderwater varende tankers met 
kemaandrijving, die bijzonder doeltref
fend zouden zijn voor olietransport van 
plaatsen waar het wateroppervlak perma
nent dichtgevroren is: ik noem u bijvoor
beeld de noordelijke kusten van Alaska 
en Canada.
Zoals altijd, zullen natuurlijk de scheeps
bouwers van de wereld met hun traditio
nele visie vóór blijven op hetgeen de olie
m aatschappijen voor het in stand houden 
van de meest efficiënte, veilige en econo
mische transportmiddelen voor de olie 
van de bronnen naar de afzetgebieden 
nodig hebben.
Dit, geachte toehoorders, is een beeld van 
onze gedachtengang en onze ervaring ten 
aanzien van de conceptie om olie te ver
voeren volgens het overslagsysteem en 
met mammoettankers. Wij bevestigen op
nieuw ons vertrouwen in dit systeem en 
zijn zeker de mening toegedaan, dat —  ge
geven de juiste omstandigheden —  het 
denkbeeld dat aan dit vervoer ten grond
slag ligt uit het oogpunt van exploitatie 
en van besparingen in de komende jaren 
voor de wereldolie-industrie normatief 
zal worden.
Ik heb het tot dusver voornamelijk met 
u gehad over de exploitatievoorwaarden 
en de besparingen van ons mammoet- 
tankerproject. Ik zou het nu nog kort wil
len hebben over hetgeen ik als een zeer 
belangrijk segment van deze ontwikkeling 
beschouw, een factor waaraan wij beslist

niet voorbij mogen gaan en dat is het 
effect dat deze reusachtige tankers zullen 
hebben op het publiek en de gemeenschap 
rondom ons heen.

Maatschappelijke verantwoordelijkheden
iemand vertelde mij onlangs, dat in de 
wereld van de massale aankoop en ver
koop zojuist de grootste waterbaby is ge
boren: de Universe Ireland. Vrijwel gelijk
tijdig hebben verschillende kranten in 
Europa, ter gelegenheid van de aankomst 
van deze tanker in Bantry, betoogd dat 
het streven naar steeds grotere tanker- 
tonnage ten behoeve van het verkrijgen 
van besparingen (en vermoedelijk ook 
van winsten), misschien een discutabele 
politiek was. Wij weten het, de moderne 
wereld wordt voortdurend op de hoogte 
gehouden over grotere tankers, grotere 
flatgebouwen en grotere jumbo jet-vlieg- 
tuigen. Ergens schijnt de vrees te bestaan 
dat al deze produkten van een nieuwe 
techniek en wetenschap zonder vooraf
gaand overleg en met een totaal voorbij
gaan aan alles behalve aan de zucht naar 
steeds grotere besparingen, op de levens 
van miljoenen onschuldige mensen wor
den losgelaten.
Ik behoef u er niet aan te herinneren, dat, 
naarmate de afzonderlijke industriële een
heden groter en groter worden en meer 
en meer een anoniem en ondoordringbaar 
karakter aannemen, het steeds belang- 
rijker wordt dat de industrie niet zomaar 
voor zichzelf technische prestaties gaat 
najagen, zonder op de gevolgen te letten, 
maar dat zij wel degelijk verantwoorde
lijk blijft tegenover de gemeenschap. Ik 
geloof dat de industrie dit weet, en wij 
mogen ons gelukkig prijzen dat wij (al
thans in de westelijke wereld) leven in een 
gemeenschap die hier op toeziet. Maar 
toch, als het publiek, met de gedachten 
aan de Torrey Canyon nog vers in het 
geheugen, verneemt van plannen om nog 
grotere tankschepen te bouwen, dan mag 
men dit niet kwalijk nemen, wanneer de 
angst om het hart slaat over wat dit pu
bliek beschouwt als ontwikkelingen die uit 
de hand lopen, niet noodzakelijk zijn en 
potentiële gevaren inhouden.
Het gaat hier om twee fundamentele za
ken: in de eerste plaats het effect om de 
publieke opinie in het algemeen van de 
tendens naar steeds grotere tankschepen, 
en in de tweede plaats de vraag wat de 
tankredrs van de gehele wereld kunnen 
doen om zich ervan te verzekeren, dat de 
beste voorzorgsmaatregelen ten aanzien 
van de veiligheid in het overzeese vervoer 
van olie in acht worden genomen.
Ik geloof dat het van essentieel belang is, 
dat elke tankerreder zich terdege beraadt 
over de noodzaak om het publiek van 
elke nieuwe ontwikkeling op de hoogte te 
houden, er telkens opnieuw weer de niet- 
ingewijde er op wijst, dat voorkomen 
beter is dan genezen en glasheldere uit
eenzettingen geeft over de toegepaste 
methoden en de voorzorgen die er toe

moeten dienen om het risico van olie- 
verlies op zee zo klein mogelijk te maken. 
De gestadig toenemende vraag naar olie 
in Europa, die is voortgevloeid uit de 
bevolkingsgroei en de hogere levensstan
daard, vergt onvermijdelijk een verdere 
groei in de tonnage, waarmee aan deze 
vraag tegemoet moet worden gekomen. 
Een terzake dienend en bepaald nuchtere 
overweging moge het zijn, dat, als de in
dustrie niet tijdig de tankers groter had 
gemaakt dan de uit de oorlogsjaren da
terende T-2, de congestie op onze vaar
routes op zee ontoelaatbare afmetingen 
zou hebben aangenomen en er zich veel
vuldig aanvaringen zouden hebben voor
gedaan op de drukstbevaren routes langs 
de dichtbevolkte gebieden, met alle hier
uit voortvloeiende risico’s van olieveront- 
reiniging. Een van de voordelen van de 
mammoettankers is, dat zij het werk ver
richten van verscheidene kleinere schepen 
en dat brengt een vermindering teweeg in 
het aantal eenheden, dat zich op zee be
vindt, en m aakt natuurlijk ook het risico 
van aanvaringen kleiner.

Maatregelen tegen verontreiniging
Wat nodig, is een steeds uitgebreider wor
dende controle op de bewegingen van 
tankers en voorts, van de zijde der olie
maatschappijen en onafhankelijke tank- 
reders het treffen van maatregelen tegen 
verontreinigingen; indien dit wordt nage
laten, kunnen wij er zeker van zijn, dat 
ons het initiatief door regeringsinstanties 
uit de hand wordt genomen. Dit zou een 
belangrijke tegenslag zijn: de particuliere 
maatschappijen zouden moeten erkennen, 
dat zij in gebreke zijn gebleven om hun 
bedrijf op een ordentelijke, veilige en 
verantwoorde wijze uit te voeren.
In Bantry hebben wij de meest moderne 
voorzorgsmaatregelen tegen olievervuiling 
getroffen, o.a. door het installeren van een 
omvangrijke olie/waterseparatiesysteem, 
havenfaciliteiten, alsmede door het aan
brengen van verwerkingsinstallaties aan 
boord van de tankers, de vier sleepboten 
en op het overslagstation zelf. Wat de 
tankers betreft, heeft Gulf er voor ge
zorgd, dat zij worden bediend door uit
stekende en ervaren scheepsofficieren, en 
dat men aan boord gebruik kan maken 
van de meest moderne nautische hulp
middelen.
Maar het afzonderlijk verrichte werk is 
nog niet genoeg. Het is van eminent be
lang, dat de oliemaatschappijen en de on
afhankelijke tankreders nauwer gaan sa
menwerken dan tot dusver het geval was 
en dat zij gezamenlijk elke mogelijkheid 
bestuderen om de ongevallen en de oor
zaken van de ongevallen die tot olie- 
verontreiniging leiden te verminderen, zo 
niet geheel te elimineren. Deze samen
werking dient dan ter aanvulling op het 
vele uitstekende werk dat door diverse 
instituten en regeringsinstanties te dien 
aanzien wordt verricht.



Een zeer belangrijke stap in deze richting 
is reeds gezet. De vorige week maakten 
zeven van de grootste internationale olie
maatschappijen, waaronder Gulf, bekend 
dat zij een vrijwillig plan hadden ont
worpen waarbij aan nationale regeringen 
compensatie zou kunnen worden betaald 
voor de kosten die gemoeid zijn met het 
opruimen van olieresten langs de kust
lijnen. Dit project, dat in de vorm van een 
overeenkomst zal worden gegoten, bekend 
onder de benaming „The Tank Owners 
Voluntary Agreement Conceming Liabili- 
ty for Oil Pollution” (kortweg TOVALOP) 
zou dan alle schade door vervuiling, ont
staan uit rampen met tankschepen, die te 
wijten zijn aan fouten gemaakt op tankers,

D e D irectie Externe Betrekkingen van het 
M inisterie van Econom ische Zaken te 
’s-G ravenhage verm eldt o.a. in bulletin nr. 
165 dat het verheugend is, dat bij het be
drijfsleven een groeiend begrip voor het doel 
en de wenselijkheid van bedrijfstakgewijze 
structuuronderzoeken kan w orden w aarge
nom en. V erw acht mag worden, dat ook in de 
loop van 1969 een aantal nieuwe structuur- 
onderzoekingen in uitvoering zal w orden ge
nom en. Reeds werd een subsidie verstrekt 
voor een onderzoek bij non-ferro gieterijen, 
terwijl subsidie-aanvragen voor m iddelgrote 
scheepswerven in behandeling zijn. D aa r
naast is overleg gaande met verschillende 
andere branches, welk overleg zover gevor
derd  is, dat een subsidie-aanvraag mag w or
den verw acht in de loop van dit jaar.

Speur- en ontwikkelingswerk 
ln  he t kader van de bevordering van het 
speur- en ontwikkelingswerk, gericht op in
dustriële vernieuwing, is het beleid in het 
b ijzonder gericht op de bevordering van het 
industriële ontwikkelingswerk. D it vloeit 
m ede voort u it het feit dat, in vergelijking 
m et andere geïndustrialiseerde landen, in ons 
land  relatief veel (vooral fundam enteel) 
onderzoek w ordt verricht en weinig ontw ik
kelingswerk.

Onderzoek-uitgaven in % in 1964

funda ontwik
menteel toegepast kelings
onderz. onderz. werk

N ederland 27 36 37
V er. K oninkrijk 12 26 62
F rank rijk 17 34 49
V er. Staten 12 22 66

D e h ierdoor ontstane achterstand, onderm eer 
w at betreft het tempo, w aarin onderzoek
resultaten  to t ontw ikkeling w orden gebracht, 
m oet w orden ingelopen, hetgeen in vele ge
vallen slechts met financiële overheidssteun 
m ogelijk is. H et wetenschappelijk onderzoek, 
fundam enteel zowel als toegepast, en het 
daarop  aansluitende ontw ikkelingswerk heb
ben  overigens onderling nauw e relaties. 
O ver het algem een bedragen de kosten van 
het toegepaste onderzoek voor een bepaald 
pro ject een veelvoud van de kosten van het 
fundam entele onderzoek. In  de ontw ikke
lingsfase stijgen de kosten w ederom  sterk.

dekken. De zeven betrokken m aatschap
pijen bezitten ongeveer 30 procent van 
alle tankertonnage ter wereld; het plan 
treedt echter pas in werking wanneer er 
aan wordt deelgenomen door m aatschap
pijen die samen 50 procent van alle parti
culiere tankertonnage van de wereld in
brengen. Aangezien de garanties van dit 
plan uiteraard alleen betrekking hebben op 
de deelnemers, dringt Gulf er bij de tanker- 
reders over de gehele wereld sterk op aan, 
dat zij hun medewerking verlenen. H et zal 
beslist in het belang van ons allen zijn, 
wanneer zij d it doen en wij hopen dat 
deze eerste vorm van samenwerking op 
dit gebied zal leiden to t het formuleren 
van gezamenlijke maatregelen, die er voor

In  de industrie  zullen vervolgens nog hoge 
bedragen m oeten  w orden besteed aan de 
voorbereiding van  de produktie en m arkt- 
exploratie.
D e R aad  van  Advies voor het W etenschaps
beleid stelt zich voor, zich over deze p ro 
blem atiek nog  te  beraden.
H et advies v an  de R.A.W .B. inzake de vraag  
of en zo ja, op welke wijze de effectiviteit 
van het door de S taat gesteunde toegepaste 
onderzoek kan  w orden verhoogd, kan  in de 
loop van  he t ja a r  tegem oet w orden gezien. 
D e steun ten  behoeve van het ontw ikkelings
w erk in de ondernem ingen w ordt in he t alge
meen in  de vo rm  van een krediet verstrekt. 
D e bedrijven dragen  tenm inste 30 % in de 
financiering van  het ontw ikkelingsproject bij. 
D e terugbetaling  van het kred ie t w ord t in  het 
algem een afhankelijk  gesteld van de com 
m erciële resu ltaten  van he t project. In  geval 
van m islukking w ordt na verloop van een

De totale tonnage in bestelling voor N oorse 
reders vorm t nog altijd een record, zoals 
blijkt u it het eerste driem aandelijks over
zicht, dat D et norske V eritas dit jaar u itgaf. 
E r  w aren 276 N oorse schepen m et 7 .060.000 
ton b ru to  in bouw  of in bestelling aan  het 
eind van he t laatste  kw artaal, en dit is de 
grootste tonnage in bestelling in de geschie
denis van  de N oorse scheepsbouw, een half 
m iljoen m eer dan  bij het begin van h e t jaar. 
D e con tracten  voor tankers bedroegen 66 
schepen m et 3,9 m iljoen ton  —  56 % van 
het to taal. D e m eeste schepen in  bestelling 
zullen tegen het eind van 1971 af geleverd 
zijn.
D e N oorse w erven hadden op 1 april 1969 
180 schepen m et to taal 2 .525.000 to n  in  b e 
stelling. D it c ijfer is ook een record voor de 
N oorse scheepsbouw industrie.
D e Zw eedse w erven staan  nu aan de kop 
wat betre ft de bestelde tonnage voor N oorse 
reders m et 31 schepen en 2.040.000 ton  
bruto, m aar de N oorse w erven volgen daar 
dicht achter m et 132 schepen en 2.015.000 
ton. D e N oorse reders zijn nog in een dom i
nerende positie w at betre ft het aantal b e 
stelde schepen, om dat b ijna de helft daarvan  
in N oorw egen gebouw d zullen w orden.
De Japanse w erven nem en de derde p laats in 
met 15 schepen en 1,3 m iljoen ton, m aar zij 
hebben een k le iner aandeel gekregen van de 
N oorse con tracten  dan in  de laatste jaren.

m oeten zorgen, dat olieverontreiniging en 
de vreselijke gevolgen daarvan niet a priori 
plaats vinden. E r m oet nog veel worden 
gedaan, de tankerreders m oeten er zich 
wel van bewust zijn welke nare conse
quenties uit een plichtsverzuim op dit ge
bied kunnen voortvloeien.

Mijne toehoorders, ik  ben nu  aan het eind 
van mijn betoog gekomen. Ik  hoop dat u 
het interessant en inform atief hebt ge
vonden en dat u thans een idee hebt van 
hoe de mammoettankers w orden geëxploi
teerd vanuit het gezichtspunt van de ge
bruikers. Mochten er vragen bij u gerezen 
zijn, dan zal ik die graag beantwoorden.

Ik  dank u voor uw aandacht.

aantal jaren  de (eventueel) resterende schuld 
kw ijtgescholden. Bij goede resu ltaten  w ordt 
een  ren te van 5 % over he t opgenom en 
k redie tbedrag betaald. Jaarlijk s w ordt deze 
ren te  over het u its taande  bed rag  bij de 
hoofdsom  geboekt. D eze kred ie ten  worden 
zowel aan  m iddelgrote en  k le inere als aan 
grote bedrijven verstrekt. D e belangstelling 
voor deze kredieten neem t sterk  toe.
M et de steun voor nuclea ire  doeleinden 
w ord t beoogd N ederlandse ondernem ingen 
in  staa t te stellen in een zo g ro o t mogelijke 
om vang com ponenten v o o r nuclea ire  instal
laties te  leveren. T o t dusverre is deze steun 
vooral a  fonds perdu verleend. N u  echter de 
industriële fase is aangeb roken  en  com m er
ciële resultaten op k o rte re  te rm ijn  kunnen 
w orden  verwacht, zal vooral de ontwikke- 
lingskredietvorm  w orden gebruikt.
V oor ru im tevaartpro jecten  is de steun to t nu 
toe  verleend als een financië le  bijdrage aan 
studies w aartoe ook de industrie  zelf bij
draagt.

Zelfs in  juli van verleden ja a r  leidde Japan 
nog als leverancier van de n ieuw bouw  bij de 
N oorse handelsvloot. D e tonnage in bestel
ling op Japanse w erven is van  die datum  af 
w einig veranderd, m aar de verm eerdering  in 
de opdrach ten  in h e t tw eede halfjaai van 
1968 is ten goede gekom en aan andere 
scheepsbouwnaties, v o o ra l aan  Zw eden en 
N oorw egen.
Op Jap an  volgt m erkw aard ig  genoeg Joego
slavië m et 12 schepen en  425.000 ton  in be
stelling voor N oorse rekening, W est-Duits- 
land  m et 22 schepen en 4 00 .000  ton, F ran k 
rijk m et 330.000 ton, het V .K . m et 212.000 
ton  en D enem arken m et 160.000 ton. Er 
zijn ook N oorse schepen besteld in  Polen, 
F in land , O ost-D uitsland, België, Italië, H on
garije en Nederland.
In  bestelling of in bouw  zijnde schepen onder 
classificatie bij D et no rske V eritas bedroe
gen 366 met 8,6 m iljoen ton  op 1 april van 
dit jaar, w aarvan 37 schepen 100.000 ton of 
m eer groot waren. D it zijn  de hoogste cijfers, 
die in de geschiedenis van de N oorse Clas- 
sificatie-m aatschappij zijn opgetekend. V an 
dit to taa l w aren 249 schepen m et 6,3 miljoen 
ton  voor N oorse reders en  117 schepen met
2,3 m iljoen ton —  o f 27 %  van het 
to taa l —  voor vreem de reders.
S lechts de schepen van 100 to n  en meer zijn 
in het overzicht van D et norske V eritas be
grepen.

Memorie van Antwoord begroting Economische Zaken 1969 aan Eerste Kamer

Noorse reders hebben nu meer dan 7 miljoen ton in bestelling



E U R O P O R T  C O N G R E S S  1968 by

M A R IN E  P R O P U L S IO N  IN  T H E  198Q’s

One of the outstanding features of modern sea transport is the 
advent of the giant ocean carrier and this is closely followed by 
the impressive efforts to  reduce time in port by the use of unit 
loads. Interest grows in the special products carrier and in the 
economic advantages of combining commercial and private 
vehicular traffic on short sea routes.
As in the past the development of the ship is followed by 
changes in the requirem ent for marine propulsion units and 
because of this the m arine engine builder is faced with the 
problem of either designing exclusively for the m arine market 
or developing a product which can operate ashore as well as 
afloat.
This paper examines the type of marine propulsion plant which 
will be found in the m ajor categories of merchant ships in the 
1980’s. Only four basic types of plant are considered, the diesel 
engine, steam turbine, gas turbine and nuclear propulsion.
A t the beginning of this brief review of marine propulsion in 
the 1980’s it is well to make it clear that the comments are based 
on the assumptions that the shipowner is in business for a profit 
and that the merchant vessels concerned are to be utilised so 
that profits may be maximised. W here a shipowner is state- 
supported in order to improve the balance of payments the 
criterion of economic ships operation is difficult to establish and 
the reasons for the choice of a specific type of propulsion plant 
cannot be easily established.
There are two ways of examining the question of marine power 
plants. E ither one examines each principal class of ship and 
establishes the most suitable type of propulsion or each type of 
plant is examined and then identified with those classes of ships 
where it might be fitted.
In  view of the very wide range of ship types it is easier to 
discuss the four m ajor categories of propulsion plant and to 
specify their particular economic advantages when applied to- 
such vessels as tankers, bulk carriers, general cargo ships, fast 
container ships, roll-on/roll-off ships, special products carriers 
and short sea ferries.

1. The Direct-Drive Diesel Engine
Only 15 years ago the power limit for a single diesel engine was 
about 10,000 b.h.p. and although the power subsequently in
creased it was the closure of the Suez Canal in 1966 and the 
subsequent demand for larger, more powerful tankers gave the 
diesel engine builder the necessary impetus to- increase the power 
output, principally by the introduction of exhaust gas turbo
charging.
From 1956 to 1968 the power output from a single diesel engine 
has climbed steadily and in October this year Sulzer Bros., 
W interthur, demonstrated an eight-cylinder version of the type 
RND 105 engine which has developed 36,000 b.h.p. at about 
108 r.p.m. In 12 cylinder form this engine type will have an 
output of 48,000 b.h.p. or nearly 50,000 b.h.p., which is very 
near to the limit which can be absorbed efficiently by a single 
propeller.
Very high power outputs are also available from the other 
leading builders of the direct-drive diesel engine, each of which 
has invested considerable amounts of money and technical skill 
in the development of greater power outputs per cylinder. Bur- 
meister & Wain, M .A.N., F .I.A .T ., Gotaverken and Stork have 
all exceeded 3,000 b.h.p. per cylinder and the net effect has 
been to reduce dramatically the engine weight per b.h.p. (it has 
been halved in the past 15 years) and to make greater powers 
available with fewer cylinders.
There is little doubt that the future for the very large diesel engine
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(with cylinder diameters of from 850 mm. to 1,050 mm.) is 
very good because of the very definite increase in the average 
size of merchant ships. By the 1980’s the two predominant 
merchant ship types, the tanker and the bulk carrier will have 
average deadweights of 200,000 tons and 100,000 tons —  and 
these are sizes where the powerful, large-bore diesel engine 
can fulfil all requirements.
With 40,000 b.h.p. at 105-108 r.p.m. the direct-drive diesel 
engine, consuming about 0.33 lb. per b .h .p ./hr. or a total of 
tons of heavy oil per day provides the owner of the 200,000 
ton d.w. tanker with the required degree of reliability and 
manoeuvrability.
Despite the fact that shipowners who had misgivings about the 
increase in diesel engine power when m ean effective pressures 
were increased in 1960 and outputs reached nearly 20,000 b.h.p. 
were subsequently proved to be wrong there are still many who 
hesitate when power outputs per cylinder rise from 3,000 to 
4,000.
There is no question of the new generation of very large-bore 
diesel engines ever approaching the limits of safety or reliability. 
Not only are new materials now available which were either 
unknown or untested five years ago but engines are now de
veloped with the aid of a combination of computer and large- 
scale instrumentation and testing. It is, in fact, possible to 
subject a hypothetical design of engine to every type of stress 
by means of a computer programme which is far safer and 
more exacting than a series of actual engine tests over a period 
of several months.
Why is it necessary to have very large cylinder diameters? There 
are four basic ways of raising the power output, a. more cylin
ders, b. raising the piston speed, c. higher mean effective pres
sures, and d. increasing the cylinder diameter. The first two 
methods are impractical, the third would mean building an engine 
to withstand high compression and firing pressures. This leaves the 
designer the fourth method which is to increase the cylinder 
diameter. Working backwards from a maximum power output 
of 50,000 b.h.p. on 12 cylinders and using a reasonable m.e.p. 
of about 10.5 kg per sq. cm. and an engine speed of about 
105-108 r.p.m. the optimum cylinder size is 1,000 mm.
How does the large direct-drive diesel engine fit in with the 
concept of smaller crews and possibly unmanned engine-rooms? 
These engines are designed for operation in unmanned engine- 
rooms and to achieve this it has been necessary to build-in a 
high reliability factor and to simplify the overall design.
In the 1980’s about half the tankers of 200,000 tons d.w. will 
be propelled by large-bore, direct-drive diesel engines and nearly 
75 per cent of the 100,000 ton d.w. bulk carriers will be fitted 
with the same type of engine. The critical factor in the selection 
of such units will be neither first cost nor fuel consumption but 
maintenance and servicing costs.
It can be assumed that the already good service facilities 
available world-wide for the major makes of marine diesel 
engines will continue to improve and this, combined with longer 
periods between overhauls will be one of the advantages of 
choosing an engine of this type.
Some of the new container ships on order, particularly those 
building in Japan for Japanese owners, are to use the large 
diesel engines with an output of 30,000 to 36,000 b.h.p. but the 
signs are that this class of ship will be developed as a fast 
vessel with service speeds of up to 30 knots at an engine output 
of 100,000 h.p. While such a power would obviously be shared 
between two shafts the choice of propulsion will probably be 
the steam turbine.

\



A  m ajor problem  with the powering of container ships is the 
hull design and the draft. The average draft for the present size of 
large container ships is about 30 ft. and this places a restriction 
on the size of the propeller. Shaft speeds of 105-115 r.p.m . would 
be  too low and the very large diesel engine is only available 
at present with such an operating speed. A  speed of 130 to 
140 r.p.m . is required if the propeller is to function efficiently 
and absorb the required propulsive power.

Operation on Methane

Development work is now in progress to permit the operation 
of diesel engines on methane and results to-date indicate that 
the  large diesel engine will be able to  run on the boil-off from 
a cargo of liquified methane. As the new generation of m ethane 
carriers now on. order are equivalent in size to  120,000 to
130.000 tons d.w. tankers there is every justification fo r using 
the large direct-drive diesel engine.
F o r m any general cargo vessels, the smaller specialised product 
carriers and the majority of short sea traders, ferries and off
shore craft, the medium speed diesel engine will be the main 
power unit.

2. M edium-Speed Diesel Engine

If the present growth in the number of medium-speed diesel 
engines in  cargo liners and bulk carriers continues the 1980’s 
should see nearly 10 per cent of the world merchant fleet over
1.000 tons gross powered by engines of this type.
Until about 1966 the role of the medium-speed diesel engine 
was, with a few exceptions, very much restricted to the smaller 
cargo ships (up to 8,000 tons d.w.) short sea traders, coasters, 
ferries and harbour craft. Today, however, this class of diesel 
engine is to  be found in fast 12,000 to 14,000 tons d.w. cargo 
liners as well as in tankers and bulk carriers.
T he reasons for this upsurge in interest are not as clear cut as 
one m ight expect although in most instances the choice of me
dium -speed diesel engine machinery can be based on the econo
mic advantages. There are other reasons, such as route, country 
of register, type of cargo and number of crew.
In  November, 1966, Neumann and C arr presented a paper on the 
use of medium speed geared diesel engines for ocean-going 
m erchant ship propulsion which showed that there was a good 
case for this choice of machinery. The economic advantages 
which were listed by Neumann and Carr, have since been fully 
endorsed and are as follows:

1. The cost of medium-speed machinery remains significantly 
below that of the slow-speed diesel engine.

2. The new generation of medium-speed engines operate reliably 
on heavy fuel without imposing an undue maintenance load on 
the  shipowner.

3. Gearing gives the opportunity to achieve optimum propeller 
size and the selection of required propeller revolutions.

4. The machinery installation design and the design of the ship 
can be tailored to take full advantage of the smaller size and 
weight of the medium-speed geared diesel machinery to give a 
smaller, cheaper ship.

O perational flexibility is an attractive feature of the medium- 
speed engine when used in parts coupled ho a  single-shaft. 
This can be illustrated by the case of the 30,000 ton d.w. bulk 
carrier where two 5,500 b.h.p. medium-speed units are coupled 
to a single-shaft. On a ballast voyage one unit can be dis
connected for overhaul and general maintenance while the other 
unit provides ample power for the ballasted vessel to achieve a 
reasonable service speed.
A nother useful advantage of this type of machinery is that an

electric generator can be driven by the engine at a suitable speed 
and this facility permits the elimination of one of the diesel 
alternators.
By the 1980’s m ore owners of vessels engaged on world-wide 
tram ping duty will be  operating ships in which medium-speed 
machinery provides the answer to long period of esturial na
vigation or riding at anchor in a tideway when low propulsion 
demands arise, generally in the region of 50 per cent of the 
installed power. U nder such conditions the required power can 
be provided by one of the two prime movers.
The overall flexibility of a medium-speed arrangem ent is greatly 
enhanced by the use of a controllable p itch  propeller which 
permits full power to  be  used from both engines, either indivi
dually or collectively, under all conditions of operation. This 
arrangement is one of several described in a  paper presented 
by Adley and L ea at the South East England Branch of the Insti
tute of M arine Engineers, in  Februay 1968.
Builders of large direct-drive diesel engines are, of course, well 
aware of the growing interest in the medium-speed diesel engine 
and with very few exceptions they have all developed the latter 
type of machinery in  order to meet owners requirem ents. 
Burmeister and W ain, Sulzer Bros., M .A.N., Fiat, Gotaverken 
and Stork W erkspoor have all invested research and financial 
effort in the production of such units and in the United Kingdom 
Mirrless National and R uston & Hornsby have produced me
dium-speed engines with high power output, low overall weight 
and dimensions and with the ability to operate on heavy fuel. 
These units range in pow er output from 2,000 to 20,000 b.h.p., 
the upper limit being achieved with the new Mirrless National 
opposed-piston engine of 16 cylinders which will be available 
in 1970.

T o  indicate the rem arkable progress being m ade in the develop
ment of m edium -speed engines it is w orth considering the 
following inform ation supplied by Adley and L ea and based on 
the engines of M irrless National:

1968 1970

B.H.P. 16,000 20,000

No. of Cylinders 36 16

No. of Pistons 36 32

Block Cubic 8,850 cu. ft. 6,750 cu. ft.

Specific Weight 34.4 lb/b.h.p. 15.66 lb/b.h.p.

In  explanation of the foregoing table it should be noted that 
in 1968 figures relate to two sixteen cylinder engines in vee- 
formation and the 1970 figures relate to  an  engine with two 
parallel banks of eight cylinders each containing opposed pistons. 
The latter arrangem ent meets the demand for m ore power, less 
space, less weight and fewer cylinders and the speed is a moderate 
600 r.p.m.
A high-powered vee-type engine has been developed by M.A.N. 
as a natural extension of the company’s R V  and VV 40 /54  
series of vee-engines. T he new unit is designated RV (in Line) 
and VV  (vee-type) 5 2 /5 5  and has a cylinder diam eter of 520 
mm. and a stroke of 550 mm. The rem arkable feature of the 
engine is that it developes 1,000 b.h.p. per cylinder at 430 
r.p.m. so that in 18 cylinder vee-form the output is 18,000 
b.h.p. A t 1,000 b.h.p. per cylinder the engine has a weight of 
8.5 to 9.2 kg (18.7 to 20.24 lb) per h.p.
Passenger, train  and car ferries with their low machinery head 
room requirem ents are a natural application for the compact 
medium-speed engine and in 12 years time the machinery spaces 
of such vessels will be encapsulated and uninhabited except in 
port during loading and discharging operations.



3. Steam  Turbines
W hile the marine diesel engine has been holding the stage for 
the p a s t decade the steam turbine engineers have not been idle 
and th e  steam turbine plants now becoming available are almost 
unrecognisable as the rather prosaic units of the early 1960’s.
The m odem  steam turbine plant is a closely integrated system 
incorporating a high level of standardised designs while still 
perm itting  an unusual amount of flexibility in terms of layout.
In th e  1940 to 1945 era the all-purpose fuel rate performance 
was in  the region of 0.56 to 0.58 lb. per s.h .p ./h r., but by 
1967 these figures had become 0.38 to 0.40 lb. per s.h .p ./h r. 
The indications are fuel consumption will be reduced still further 
as a  result of the combination of increased power, advanced 
steam  conditions and more complete heat recovery. I t  is because 
tu rb in e  machinery is flow sensitive that increases in size gives 
im proved efficiency. As power requirement increases, fuel costs 
becom e a larger portion of operating costs and this provides 
econom ic justification for improvements in heat cycles resulting 
from  the  higher steam pressures and temperatures, and of course 
the la rg e  heat recovery devices.
W hen powers of 30,000 h.p. and upwards are considered the steam 
tu rb in e  plant, operating under fully automatic control and with 
gearing providing the optimum propeller speed is an attractive 
choice for the main propulsion unit.
A description of the m odern steam turbine power plant was 
given by Dr. Ingvar Jung of Stal-Laval in 1966 and more recently 
by R o h d e  and Spears. These papers were presented at the Society 
of N aval Architects and M arine Engineers, New York, in May 
1966 and June 1968 respectively.
A lthough reasons for the increasing popularity of the steam 
tu rb ine  are not complex they are varied and cannot be telescoped 
into any generalisation. Gearing, for example, is now made for 
b e tte r materials, is m ore easily and accurately inspected, has 
h igher hardness values, improved tooth accuracy and is subject 
to th e  accurate prediction and control of torsional vibrations. 
Com pletely balanced designs axe now obtained rapidly and with 
little effort by using digital computers and better propeller shaft 
alignm ent with gearing and closer control over bearing loads has 
virtually  eliminated secondary reduction toth wear.
E xperts believe that with the present level of overall speed 
ratios (turbine to gearing) of about 80 to 1, the practical power 
lim it for double reduction gearing is in sight with currently 
acceptable tooth loadings.
The portents are that in  the next 10 years there will be a swing 
tow ards planetary or epicyclic second reduction gear elements. 
U sing suitable tooth loadings, the planetary second reduction gear 
can b e  made much lighter and more compact than its parallel 
offset shaft counterpart.
W here  the planetary gear will be most welcome is in those 
instances where the propulsion power level is high and con
sideration is being given to the use of contra-rotating propellers. 
O ne propeller can be coupled to the ring gear and the other to 
the planet cage —  an arrangement which gives a naturally 
balanced contra-rotating propeller drive.
Epicylic gearing for steam turbine plant of advanced design was 
described by Dr. I. Jung in 1966 and in February, 1967 T. P. 
Jones of W. H. Allen Sons & Co. Ltd., described 15 years of 
developm ent of high-power epicyclic gears. According to« Jones 
the b as t overall gearing solution to the very large ratios required 
by th e  steam turbine and slow propeller speeds is to use triple
reduction  gearing. Although epicyclic primary-reduction gears 
can b e  used for the m ain propulsion plants of large merchant 
ships it is possible that epicyclic gears could be used to the best 
advantage in the final reduction.
If, therefore, we consider those vessels requiring propulsion 
pow ers of 30,000 s.h.p. and upwards, there are many shapes 
and sizes of turbines available which incorporate the results of 
extensive research work into the control of turbine blade vi
b ra tion  characteristics and the accommodation of tem perature 
changes and transient tem perature differentials which result from 
m anoeuvring situations.

Boilers
For main propulsion duties in the near future the two basic 
types of boiler are the “two-drum” type and the “ radiant” type 
and of these the latter will undoubtedly attract the greater 
attention.
For some years to come the more advanced designs of two-drum 
boilers, will attract attention, because to many engineers they are 
«regarded as being developed as the result of operational expe
rience. Superheater design has become more refined and the 
introduction of membrane tube walls has made possible the 
elimination of inner and outer casings and of refactories.
The greatest problem has been the need to reduce, remove or 
eliminate the bonded deposits found on superheaters when burn
ing infavourable fuels. The solution to the problem involves many 
possibilities such as the use of better combustion equipment, 
increase in furnace size, wider gas lanes between the tubes, 
the use of long, retractable soot blowers and a reduction of gas 
velocity over the superheater tubes.
An extensive appraisal of the improvements made to the “two- 
drum” boiler type was given in a paper by E. G. Hutchings at 
the Institute of Marine Engineers in January, 1966 but in the 
latter part of his paper Mr. Hutchings deals with the “radiant”- 
type boiler which has proved successful in  land installations.
A typical example of a marine “radiant” type boiler is to be 
found on one of the 170,000 tons d.w. supertankers, supplying 
steam at 900 lb /in  and 955 °F  (513 °C) to a turbine plant of
30.000 s.h.p. The main external feature of the radiant boiler 
apart from its small size and compact arrangement is the location 
of the burners in the roof of the furnace. Internally the furnace 
is separated from the convection heating surfaces by a division 
wall of membrane construction.
Gases from the furnace leave through an opening at the lower 
end of the division wall and then pass upwards over the super
heater and economiser.
The radiant boiler can be designed for higher than normal steam 
pressures and is easily adaptable for a reheat plant.
In  the past decade many improvements have been made in the 
economies of marine steam turbine plant in which the boiler is a 
major component. There is, however, considerable scope for 
further technical development.
As a marine power plant for the more powerful m erchant ships 
of the 1980’s the steam turbine with the single radiant type 
boiler will be a popular choice, offering reductions in first costs 
and maintenance.

4. Gas Turbines
Penetration of the marine propulsion market by the marine gas 
turbine based on an aero engine foundation has been very slow 
largely because there was a failure to take full advantage of its 
special capabilities. In an attempts to complete with the well- 
established propulsion equipment represented by steam turbines 
and diesel engines the gas turbine’s main advantage of high 
specific power has been practically ignored.
By 1980 there will be a very positive demand for fast container 
;ships and as these vessels will have reasonably fine hulls there 
will be the problem of distributing the weight of the m ain power 
plant which is arranged aft. For vessels requiring 40,000 to
80.000 s.h.p. the gas turbine offers an considerable superiority 
in size and weight but against these attractions are its high fuel 
consumption and the need to operate on high grade fuel. 
Technically the success of the marine gas turbine has been fully 
endorsed by its operation on board vessels of the Royal Navy. 
At about 24,000 s.h.p. per unit and weighing approximately 20 
tons, the gas turbine arrangement in multi-unit form can meet 
all forseeable power requirements for merchant ships of the 
specialised type. The Bristol Siddeley Olympus marine gas turbine, 
operating at an atmospheric temperature of 59 °F  and a pressure 
of 14 lb /in  and without allowing for ship ducting losses has a 
maximum rating of 24,000 s.h.p. at a specific fuel consumption 
of 0.505 l'b /b.h.p./hr. and a maximum continuous rating of
19.000 b.h.p. with a specific fuel consumption of 0.556 lb /b .h .p ./ 
hr.



Details of the Olympus m arine gas turbine appeared on a paper 
by W. H . Lindsey presented at the Institute of M arine Engineers, 
London in January, 1967. A further paper by the same author 
written on more general lines was presented to the Society of 
Naval Architects and M arine Engineers, New York in  June, 1968. 
A great deal of development still requires to be done before the 
gas turbine becomes fully attractive for service in m erchant 
vessels and substantial improvements in specific power and fuel 
consum ption are provided by the fullest use of exhaust heat 
recovery. The figures quoted by Lindsey are 0.336 lb ./b .h .p ./  
hr. for a medium-speed fourstroke diesel engine (220 lb ./in , 
n.i.p.) and 0.343 Ib ./b .h .p ./h r. for the gas turbine operating at 
1,850 °F  and with waste heat recovery.
Controllable-pitch propellers will be required for the better ope
ration of marine gas turbines, but this is not in itself a problem . 
M any m erchant vessels are using gas turbine-driven emergency 
generators and the idea of adopting such units for auxiliary 
pow er purposes will be developed much further.
T he gas turbine can be used to drive the powerful cargo oil 
discharge pumps required by the new giant tankers and with 
their low weight and space requirements such gas turbine-driven 
units are very attractive.
In  general, therefore, as the im portance of fuel costs diminishes 
as a fraction of the overall total operating costs —  so the gas 
turbines will gain in popularity as a main propulsion unit.
A realistic example of the  m arine use of the gas turbine is to be 
seen in the 994 ft., roll-on, roll-off cargo ship “Adm iral 
William M. Callaghan” in which two Pratt & W hitney gas turbines 
each developing 25,000 h.p. were installed to give the twin- 
screw vessel a speed of 26 knots.

5. Nuclear Propulsion
Extensive analytical studies have confirmed the technical feasi
bility of designing, building and operating a marine nuclear 
power plant but until this year the operational economies of 
such a prim e-m over have proved to be too poor to justify its use. 
The introduction of verly large tankers and bulk carriers, and the 
development of the fast container ship concept have underlined 
the need for m uch higher propulsive powers. As these powers 
are in the 30,000 to 100,000 h.p. range the economic side for 
nuclear propulsion has undergone a radical change, particularly 
with regard to time spent in port which has been dramatically 
reduced in the case of container ships. In  fact there is now 
little difference between the turnround times of large tankers 
and container ships and a period of 30-48 hours is sufficient 
to  discharge and re-load.
A t present there are four merchant marine nuclear plants in 
existence, three of them  are now at sea in the Savannah , Lenin 
and Otto H ahn  with powers of 22,000, 44,000 and 10,000 
s.h.p. respectively. A  fourth plant, of 10,000 s.h.p. is to be fitted 
in a Japanese cargo ship now under construction.
The United States flat Savannah is a cargo liner, the German- 
owned Otto Hahn  is a bulk cargo carrier and the Lenin  is a triple
screw ice breaker built and owned by the U.S.S.R.
Although these are all virtually pilot exercises they will provide 
valuable operating experience with this type of plant, and in the 
highly competitive field of international shipping such knowledge 
will be a very great advantage in future planning.
There is no doubt th a t nuclear propulsion can be justified in 
high-speed conventional vessels of 70,000 to 100,000 s.h.p., the 
sort of powers which will be required if it becomes necessary 
to  increase operating speeds 30-35 knots. Experience to-date has 
shown that the pressurised water reactor is a practical proposition 
but it is likely that within the next 10 years that nuclear engineers 
will have produced m ore economical designs.

Conclusion

In the field of cargo transportation the indications are that ships will 
increase in size and in some cases, i.e. container ships, operating speeds 
will increase by more than 10 per cent. For the giant tankers o f 200,000 
tons d.w. and upwards the steam turbine will find an increasing application 
as well as for the large fast container ships.

By the 1980’s the majority o f the general cargo vessels and tankers will be 
powered by large, direct drive diesel engines but with a very large section 
of the world cargo fleet propelled by medium-speed diesel engines.

Nuclear propulsion will be fitted to a small number of vessels but a solution 
will have to be found to two major problems, insurance and safety require
ments introduced by certain countries whose ports will be served by nuclear 
vessels.

Short sea trades, ferries and coastal craft will be fitted with medium-speed 
diesel engines to the alm ost total inclusion of all other types of prime mover.

A  feature of all machinery arrangements in 10-years’ time will be the 
un-manning of the engine-room so far as regular watchkeeping is concerned 
and for this reason there will be a very positive swing towards a very high 
degree of shipboard automation.

„ G E O P O T E S  V I I ”

16 April m aakte de Geopotes V II  van 
de Koninklijke M aatschappij tot Uitvoe
ren van Openbare W erken Adriaan Vol- 
ker N.V. na zijn verlenging een geslaagde 
proeftocht.
H et schip werd bij Niehuis & Van den 
B erg’s Scheepsreparatiebedrijf N.V. te 
Pernis verlengd, met twee naast elkaar 
geplaatste secties, die tevoren door 
scheepswerf P. Smit Jr. waren geconstru
eerd.
D e berekeningen en het ontwerp voor 
deze verlenging werden gem aakt door het 
B ureau voor Scheepsbouw, ir. P. H . de 
G root N.V. te Bloemendaal.
D e verlenging van het schip had to t doel 
de verlenging van de zuigbuis, zodat het 
nu mogelijk is dieper te zuigen.

De gehele verlenging, met bijkomende 
werkzaam heden zoals aanpassing en uit
breiding van leidingsystemen en hydrau
lische installatie, verbreding van de brug- 
vleugels, 2 nieuwe zijtanks in de hopper

en de normale surveywerkzaamheden 
werden in ruim 6 weken verricht.
Het schip heeft nu de volgende hoofdaf
metingen: lengte over alles 106,95 m; 
breedte 17,0 m; holte in de zijden 9,1 m.



R ESEA R C H  IN  S C H E E P S B O U W  EN  S C H E E P V A A R T , N U  EN IN DE T O E K O M S T

Lezing gehouden te Rotterdam, Amsterdam en Groningen, 
respectievelijk op 21, 22 en 28  november 1968  
voor de Nederlandse Vereniging van Technici op 
Scheepvaartgebied

Discussiebijdragen (van redactiezijde bekort)

B e a n tw o o rd in g  v a n  de d isc u ssie  d o o r P ro f. D r. Ir. W . P. A . van L a m m e re n

Ir. W. Spuyman  

Vraag 1:

Professor Van Lam m eren m aakt een on
derscheid tussen basis en gerichte research. 
Indien mag worden verondersteld dat alle 
verrichte of te verrichten research op een 
zeker doel is gericht, m oet worden op
gemerkt dat gerichte research in de prak
tijk, althans in die van het Nederlands 
Scheepsstudiecentrum T.N.O., vaak niet 
het karakter heeft van routinemetingen. 
Gerichte research is dan onderzoek dat 
met medewerking en extra financiële bij
dragen van enige industrieën w ordt uit
gevoerd. Indien dit type onderzoek mede 
van algemeen belang is kan op zekere 
voorwaarden een stimuleringssubsidie van 
de Rijksoverheid worden verkregen. Vol
ledigheidshalve mag worden vermeld dat 
de z.g. basis research van het Studiecen
trum  wordt uitgevoerd m et fondsen uit 
algemene middelen, waaraan alle aan
gesloten industrieën en de Nijverheidsor- 
ganisatie T.N.O. gezamenlijk bijdragen, 
waarvoor research adviesgroepen de be
stemming aangeven.

Antw . 1:

Tussen ons bestaat in feite geen verschil 
van mening. Ik  heb uitdrukkelijk gezegd, 
dat buiten de routineproeven de gerichte 
research allerlei proefnemingen van nieu
we conceptie bevat, die —  in  sterke mate 
afhankelijk van de fantasie, de kennis en 
de interesse van de onderzoeker en de 
opdrachtgever —  nieuwe problem en tot 
een oplossing kunnen brengen.

Vraag 2:

Bij de opsomming van factoren die van 
belang zijn voor de research in de toe
komst zou ik gaarne een pleidooi willen 
houden voor een zesde factor, t.w. een 
samenspraak van de scheepvaart- en 
scheepsbouwindustrie m et researchinstel
lingen teneinde in  grote lijnen de ge
wenste research in de naaste toekomst aan 
te geven.
Dit zou moeten omvatten niet alleen tech
nisch wetenschappelijke en economische 
overwegingen, doch bovenal ook het com
merciële standpunt ten opzichte van het 
zeetransport in de naaste toekomst.

N aar mijn mening kan hiermede worden 
bereikt dat de aanwezige of nog te cre- 
eren researchcapaciteit zo efficiënt moge
lijk aan een toekomstige industriële be
hoefte wordt aangepast.
Gezien het voorgaande is wellicht te over
wegen de resultaten van een dergelijke 
periodiek te herhalen samenspraak als uit
gangspunt te kiezen voor alle research- 
activiteiten in de toekomst.

Antw . 2:

Gaarne ondersteun ik de suggestie van 
Ir. Spuyman bij de opsomming van de 
facetten die van belang zijn voor de re
search in de toekomst, de samenspraak 
van de scheepsbouw- en scheepvaartindus
trie m et researchinstellingen als belangrijk 
facet toe te voegen.

Ir. J. N. Joustra  

Vraag 1:

In  Uw voordracht maakte u melding 
van het te lage prijsniveau van het N.S.P. 
ten opzichte van dat van de op ander ge
bied werkzame instituten: W aterloopkun
dig Laboratorium  en het Nationaal Lucht
en Ruim tevaartlaboratorium .
Mogen de door u  vermelde verschillen 
in toegeleverde jaarinkomens per man wel 
alléén worden toegeschreven aan prijspo
litieke factoren?
Kan het verschil misschien mede ver
klaard worden uit de volgende omstan
digheden:

a. W ordt wellicht bij het N.S.P. relatief 
m eer vrij speurwerk verricht waarvoor 
geen revenuen worden genoten?

b. Beide andere instituten bewegen zich 
door hun aard meer op specifieke over- 
heidsgebieden die beide geheel of groten
deels uit overheidsmiddelen worden ge
financierd.
Het is een bekend feit, dat de overheid 
meer geneigd is onderzoekingen te doen 
verrichten dan de particuliere industrie, 
in casu de scheepsbouw en scheepvaart. 
Door de economische ontwikkelingen en 
de mate, w aarin deze aan de internatio
nale mededinging blootstaan kunnen deze 
laatste bedrijfstakken zich in veel min

dere mate permitteren gelden voor 
research ter beschikking te stellen buiten 
de directe gerichte opdrachten.

Antw. 1:
Het door mij genoemde jaarinkomen per 
man hangt nauw samen met het inter
nationale prijsniveau op ons gebied. In
dien dit kon worden verhoogd, zouden 
meer middelen voor vrije research en uit
breidingen ter beschikking kunnen ko
men. Eigenlijk wordt de hoeveelheid vrije 
research nu bepaald door de leegloop wel
ke tijdelijk in de verschillende facilitei
ten ontstaat. Voor de vrije research wordt 
geen budget vastgesteld. De andere insti
tuten hebben naar mijn weten een vast 
budget voor de vrije research.

Vraag 2:
In uw voordracht noemt u het zogenaam
de „Regeringsprogramma” . Kunt u ons 
mededelen welk programma u hiermede 
bedoelt en wat het behelst?

Antw. 2:
Met het „Regeringsprogramma” wordt 
hier bedoeld het programma dat door het 
Nederlands Scheepsstudiecentrum T.N.O. 
werd opgesteld voor een periode van 4 
jaar en waarvoor door de regering spe
ciale fondsen ter beschikking werden ge
steld. Een gedeelte van dit programma 
wordt door het N.S.P. uitgevoerd.
Het omvat research op het gebied van 
weerstand, voortstuwing, manoeuvreren, 
zeegang, sterkte en trillingen, cavitatie- 
onderzoek, hydromechanica en de soft- 
ware-verzorging voor berekeningen in de 
scheepsbouw en scheepvaart.

De vraag van ir. J. W. M untz over het 
formaat van „Schip en Werf” is aan de 
redactiecommissie voorgelegd. De erva
ring heeft overigens geleerd dat het niet 
eenvoudig is het formaat van een tijd
schrift te veranderen.

De heer S. J. Kuiper vraagt naar moge
lijke concurrentie van Japan.

Antw. :
Wij hebben groot vertrouwen in de toe
komst van het N.S.P., in het bijzonder 
wat betreft de bouw van de vacuüm-



sleeptank, waartoe inmiddels werd. beslo
ten. Door de bouw van deze tank, die 
voorlopig uniek zal zijn, komen wij weer 
in de voorste gelederen te staan. Con
currentie van Japan wordt niet ondervon
den. Integendeel wij ontvangen veel op
drachten uit Japan.

De heren T. Franse en ir. J. Fasse vra
gen naar de mogelijkheid in Westeuro- 
pees verband samen te werken.

Antw .:
De bouw van de vacuümsleeptank werd 
op internationaal niveau ter discussie ge
steld in de North Sea Towing Tank Con
ference, een organisatie van sleeptankdi- 
recteuren van de Scandinavische landen, 
Engeland, Duitsland, Frankrijk en Neder
land. Er was grote interesse, doch men 
zag geen kans de nodige middelen van de 
betrokken regeringen ter beschikking te 
krijgen.
De tank zal nu in Nederland worden ge
bouwd met hulp van onze regering (ga
rantie van een lening voor de bouw). Het 
ligt wel in de bedoeling aan de collega’s 
uren tanktijd ter beschikking te stellen, 
indien zij dit wensen.
De huidige opzet maakt een sluitende ex
ploitatie mogelijk. Het is voor het N.S.P. 
een levensbelang om in de toekomst over 
de mogelijkheid van onderzoek van grote 
tankers te kunnen beschikken. Dit on
derzoek van tankers en bulkcarriers om
vat thans ca. 46 % van het werk in de

diepwatersleeptank. Voor duplicering be
staat geen gevaar, aangezien de vacuüm
sleeptank voorlopig uniek zal zijn Uit 
ervaring weten wij, dat „voorlopig” een 
groot aantal jaren betekent.

Ir. H. W. Stapel 

Vraag 1:

Gaarne zou ik willen vragen hoeveel va- 
cuümsleeptanks er in bedrijf zijn, in aan
bouw zijn of in voorbereiding zijn. In
dien het N.S.P. vooraan loopt, is het dan 
wel verstandig om zo vroeg publici
teit te geven aan het bouwen van deze 
tank, of hoopt u juist daardoor anderen 
af te schrikken?

A ntw. 1 :

E r zijn nog geen vacuümsleeptanks in 
bedrijf. Wel zijn er plannen in Amerika 
voor een vacuümsleeptank van kleinere 
afmetingen, geschikt voor onderzoek van 
snelle marineschepen. De nieuwe tank van 
het N.S.P. is gericht op het onderzoek 
van handelsschepen, en wel in het bijzon
der van grote tankers en bulkcarriers. Ook 
in Rusland wordt een vacuümsleeptank 
van kleinere afmetingen (4 m breed en 
4 m diep) gebouwd.
Onze ervaring is dat het geen zin heeft 
plannen geheim te houden. Wij hebben 
in Nederland het voordeel van snelle be
slissingen en snelle realisering. Dit geeft 
ons een voorsprong op het buitenland,

die volgens de ervaring blijvend is. H et 
is ons bovendien bekend dat door het 
initiatief van het N.S.P. andere hun p lan
nen hebben opgegeven.

Vraag 2:
E r is een totaalbedrag voor het inves
teringsprogramma van 25 miljoen gulden 
genoemd. Welk bedrag is daarvan voor 
de vacuümsleeptank en voor de navigatie- 
simulator?

Antw . 2:
Het bedrag voor de bouw van de va
cuümsleeptank is geraamd op 25,7 m il
joen gulden, inclusief het renteverlies ge
durende de bouw.
De simulator zal in zijn eenvoudige vorm  
een bedrag van ca. 2,2 miljoen gulden 
vergen, doch de kosten zullen geleide
lijk oplopen met de toekomstige u itb re i
ding van de computer.

Hr. /. Kanbier bespreekt hoe research  
steeds „bij” moet blijven en  wijst e r  op 
dat: „Wil men de profijten van het ko st
bare researchwerk bemachtigen dan m oet 
men ook de resultaten van het research
werk benutten".

Antw .:
De bijdrage van een vroegere m edew er
ker van het N.S.P. deed mij veel genoe
gen en zijn onderstreepte uitspraak is mij 
uit het hart gegrepen.

B e a n tw o o rd in g  van  de d isc u ssie  d o o r P ro f. D r. Ir .  J. D. van  M anen

Ir. J. N. Joustra's vraag of een juiste be
paling van het zoggetal bij voortstuwings- 
proeven in de toekomstige vacuümsleep
tank niet tot te kleine machinevermogens 
in de praktijk zal leiden, kan geruststel
lend worden beantwoord.
De toeslagen voor proeftocht en bedrijf 
op de modelproefresultaten zijn afgeleid 
uit het verschil dat tussen de praktijk en 
de modelresultaten bestaat. Proeven in de 
vacuümsleeptank zullen wat betreft de 
voortstuwingscomponenten tot een beter 
begrip van grootte van deze toeslagen lei
den.

De heren Langelaar en Voogd  m aken op
merkingen over het verschil in vereiste 
apk voor een gegeven snelheid en de- 
placement voor een enkelschroef- en een 
dubbelschroefuitvoering. Dit verschil 
is uiteraard sterk afhankelijk van achter- 
scheepsvorm, volheid, aantal bladen, aan
tal omwentelingen en diameterkeuze. On
der de 4 % zakt de verbetering van een 
enkelschroef- ten opzichte van een dub
belschroefuitvoering vrijwel nooit.

De heer H op  vraagt of er iets bekend is 
over de invloed van cavitatie op de stop- 
eigenschappen van schepen. Kwalitatief 
kunnen wij zeggen, dat het optreden van 
cavitatie de stopeigenschappen niet verbe
tert. Kwantitatief is hier zeer weinig res
pectievelijk niets van bekend.

De heer Ch. Janse vraagt wanneer er 
sprake is van een juiste vermogensschat- 
ting. H et antwoord op deze vraag kan 
kort zijn: W anneer de schatting door de 
proeftochtresultaten wordt bevestigd.

Ir. C. D. Donath  vraagt o.a. naar het 
bestaan van ontwerpdiagrammen voor te
gengesteld draaiende schroeven. Derge
lijke diagrammen zijn te  vinden in de vol
gende publikaties:

1. V an M anen en Sentic: „Contra-rota- 
ting Propellers”, Trans. R.I.N.A. 1956;
1.5.P. 1956; Schip en Werf 1957.

2. V an M anen en Oosterveld: „Model 
Tests on Contra-rotating Propellers” ,
1.5.P. December 1968.

Tegengesteld draaiende schroeven k u n 
nen in principe opgesteld worden in  een 
straalbuis. De straalbuis zal dan  wel zeer 
lang worden, zodat op hydrodynam ische 
gronden deze oplossing uitsluitend voor 
zwaar slepen in aanmerking kan kom en. 
Of bij de machinevermogens die v o o r
komen bij de scheepstypen, die zw aar 
slepen, de keuze van tegengesteld d raa i
ende schroeven economisch verantw oord 
is, is sterk te betwijfelen.

Tenslotte vraagt de heer M athijsen  w an
neer de contra-roterende schroeven als 
een acceptabele voortstuwer kunnen w or
den beschouwd. Voor koopvaardijschepen 
wordt in de tekst van de lezing als to e 
passingsgebied aangegeven: Snelle con
tainerschepen waarbij het m achineverm o- 
gen zo groot w ordt dat de  enkelschroef- 
uitvoering niet meer te handhaven is.

De auteur hoopt, dat m et deze an tw oor
den betreffende de contra-ro terende 
schroeven tevens de vragen van de heer 
J. Roëll voldoende behandeld zijn.



Voorts vraagt de heer Mathijsen naar de 
invloed van verstelbare schroeven op de 
voortstuwingsinstallatie (turbine of die
sel) in het gebied van vooruit of achter
uit en vice versa. Voor consequenties 
op de ééndraaiingsrichting in de machine
kam er en de automatisering respectieve
lijk afstandsbediening van de machineka
m er m ag verwezen worden naar de pu- 
blikaties van ir. C. Kapsenberg.

1. „Controllable Pitch Propellers, their 
Suitability and Economy for Large Sea
going Ships”, I.S.P. October 1964.

2. „Stern Gear Arrangem ent and Elec
tric Power Generation in Ships Propelled 
by C.P. Propellers” , TN O /N SS Report 
1 18M, September 1968.

Bij de vraag of de gunstige invloed van 
cavitatie op de wisselwerking tussen voort- 
stuwer en  schip wel opweegt tegen de 
ongunstige invloed van cavitatie op de 
schroef m oeten wij ons realiseren, dat:

1. een schroef in het ongelijkmatige snel
heidsveld achter het schip altijd caviteert;

2. deze cavitatie in een m ate geschiedt 
dat van een beïnvloeding van het schroef- 
rendem ent geen sprake is;

3. bij een goed schroefontwerp deze ca
vitatie van een type is waarbij geen be
schadiging door cavitatie op zal treden.

Ir. Vossnack's vragen betreffende snelle 
„containerschepen” kunnen als volgt wor
den benaderd:

1. Maximaal voorkomende vermogens bij 
enkelschroefschepen in het snelheidsge- 
bied van 20 tot 26 knoop zijn ca. 20.000 
pk bij een diam eter van 6 m tot 32.000 
pk bij een diam eter van 6,30 m. Uiter
aard hangt het vaststellen van dit maxi
maal te installeren vermogen van meer
dere factoren af, zoals toerental en kost
prijs.

2. Indien het vermogen bij een enkel- 
schroefuitvoering zo ver wordt opgevoerd, 
dat het toerental of de diameter niet meer 
optimaal gekozen kan worden zal het ver
schil in vereist machinevermogen tussen 
de enkelschroef- en dubbelschroefuitvoe- 
ring kleiner worden en bij extreme con
dities in het nadeel van de enkelschroef- 
uitvoering kunnen veranderen.

3. Toepassing van een vlak achterschip 
m et spiegel vindt meer en meer ingang 
bij de snelle containerschepen. Dit ge
schiedt voornamelijk door het ruimte- 
voordeel binnen het schip. Dit spiegelhek 
wordt dan zo hoog opgetrokken dat de 
onderwatervorm niet of vrijwel niet wordt 
beïnvloed zodat deze uitvoeringsvorm hy
drodynamisch geen nadelen biedt.

Ir. Sellmeyer vraagt nadere bijzonderhe
den over het schaaleffect in de vacuüm- 
sleeptank.
In de vacuümsleeptank wordt het juiste

getal van Eroude en het juiste cavitatie- 
getal ingesteld. Aan gelijkheid van het ge
tal van Reynolds voor model en schip kan 
niet voldaan worden, hoewel met de voor
gestelde modellengte van ca. 12 m een 
stap in de goede richting wordt gezet.
Het schaaleffect tengevolge van dit ver
schil in. het getal van Reynolds blijft be
perkt tot de wrijvingsweerstand en de to
tale volgstroom. De ongelijkmatigheid van 
het snelheidsveld ter plaatse van de 
schroef, die maatgevend is voor de 
schroefcavitatie en wisselwerking tussen 
schroef en schip, is binnen de meetnauw- 
keurigheid onafhankelijk van het getal 
van Reynolds voor de in aanmerking ko
mende modelgrootte (zie Van Manen, 
J. D. en Lap, A. J. W., „Scale-effect 
Experiments on Victory Ships and Mo
dels”, Part II, Trans. R.I.N.A. 1958).

De heer K. Pronk  vraagt naar bijzonder
heden over de toepassing van straalbui- 
zen op coasters en de invloed van slecht 
weer.
Uit een oogpunt van de schroefbelasting 
is toepassing van een straalbuis bij coas
ters aan te bevelen. Stampbewegingen 
kunnen het voordeel van de straalbuis in 
ruw weer geheel teniet doen. Kleine sche
pen met grote stampbewegingen zullen 
het meeste nadeel van deze ruw weer 
invloed op de straalbuis hebben (zie Van 
Manen J. D., Vossers, G. en Rijken, H. 
„Tests with a Trawler Model in  Waves” , 
2nd World Fishing Boat Congress, Ro
me 1959).

B e a n tw o o rd in g  van de d iscu ssie  d o o r Ir. A . W. Ruys

De heer R . van de Graaf stelt dat een 
terugkoppeling tussen werf en rederij 
noodzakelijk is, daar anders elk van 
deze twee tot een deeloptimum komt.

A ntw. :

Deze terugkoppeling tussen werf en re
derij is noodzakelijk. Hoe die gerealiseerd 
kan worden zal van geval tot geval wis
selen. V oor niet al te veel afwijkende ont
werpen kunnen vele rederijen op begin- 
ervaring steunen. Geheel nieuwe projec
ten zullen in samenwerking opgezet moe
ten worden.

Ir. P. B. van Berkel 

Vraag:

De ontwerper van een schip zal bij het 
optimaliseren vooral behoefte hebben aan 
antwoord op de vraag: Hoe variatie van 
hoofd afmetingen en vormcoëfficiënten be- 
invloed worden door weerstand en voort
stuwing, zeegangseigenschappen e.d.
H et N.S.P. lijkt mij de aangewezen in

stantie zijn know-how en zijn computer 
daarvoor te gebruiken. Ik stel mij voor 
dat dit als volgt zou kunnen geschieden.

V oor elke combinatie van

1. déplacement

2. snelheid

3. M K-waarde

zouden diagrammen beschikbaar kunnen 
komen waaruit men, wanneer de boven
genoemde 3 gegevens zijn vastgelegd, de 
meest gunstige volgende waarden kan 
aflezen:

1. Com binatie van hoofdafmetingen en 
coëfficiënten;

2. Type voortstuwer en de karakteris
tieken daarvan;

3. Zeegangseigenschappen en manoeu
vreerbaarheid;

4. Eventueel andere karakteristieken.

Antw.:

Een deel van de gevraagde systematische 
gegevens zijn in de publikaties van het 
N.S.P. aanwezig, terwijl aan uitbreiding 
wordt gewerkt. M aar een hydrodynamisch 
optimum is tegenwoordig geen commer
cieel optimum meer. H et kan econo
misch verantwoord zijn om bijvoorbeeld, 
een grotere blokcoëfficiënt te kiezen dan 
uit hydrodynamisch oogpunt wenselijk 
is, als daarmede de hoofdafmetingen 
verkleind kunnen worden.

Hr. Van Lohuizen vraagt naar de nauw
keurigheid van de gegevens waarmee de 
computer gevoed moet worden bij opti- 
malisatiestudies.

Antw.:

De nauwkeurigheid van de invoergege- 
vens is uiteraard zeer belangrijk voor stu
dies als deze. Elke ontwerper zal er dan 
ook attent op m oeten blijven. De „fee- 
ling” van de rederijdirectie zal ook nooit
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uitgeschakeld kunnen worden. Compu- 
terstudies m oeten bezien worden als le
verantie van cijfers om de economische, 
consequenties van beslissingen met elkaar 
te  kunnen vergelijken.

Ir. J. W. M untz

Vraag 1:
Bij een containerschip worden holte, 
breedte en in mindere m ate ook de leng
te bepaald door een veelvoud van con- 
tainerafmetingen vermeerderd m et een 
aantal constante maten. In  het stroom
diagram voor het containerschip zijn 
deze hoofdafmetingen echter op continue 
wijze gevarieerd. Is dit stroomdiagram 
daarom  slechts een voorbeeld ter illus
tratie of is het een werkelijk uitgevoerd 
geval?

A ntw . 1:
H et getoonde stroomdiagram is slechts als 
illustratie bedoeld. V oor een concreet ge

val zal m en veelvouden van de con- 
tainerbreedte of -hoogte gebruiken. Aan 
de andere kant zal een kleine continue va
riatie in de scheepsbreedte nader bezien 
moeten worden i.v.m. stabiliteit en de 
daaruit voortvloeiende variatie in mee te 
voeren ballast.

Vraag 2:
Is, alhoewel voor een containerschip van 
minder belang, hier ook een uitwaterings- 
berekening gemaakt?

Antw . 2:
Vrijboordsberekeningen behoren, des
noods alleen als controle, in elke com- 
puterstudie uitgevoerd te worden.

Vraag 3:
Is het u  bekend of er Nederlandse reders 
zijn, die nu reeds gebruik maken van deze 
optimaliseringstechnieken. E n zo ja, be
schikken zij over de gegevens, benodigd

voor de invoer en zijn hun commerciële 
mensen bereid deze gegevens door het 
N.S.P. te laten bewerken?

Antw . 3:
H et N.S.P. is in samenwerking met en
kele Nederlandse rederijen bezig aan stu
dies zoals hier besproken.

Vraag 4:
Kunt u  een orde van grootte noemen van 
de kosten van het doorrekenen van het 
diagram van figuur 7?

Antw . 4:
Kostenopgaven voor computerstudies zijn 
zeer moeilijk te geven. H et doorrekenen 
van het getoonde stroomdiagram vergt 
15 a 20 min. computertijd. D e ervaring 
leert echter dat elke opdrachtgever zoo
veel eigen wensen wil inbouwen dat de 
hiermee gemoeide kosten belangrijker zijn 
dan de hiervoor genoemde rekenkosten.

B e a n tw o o rd in g  van de d iscu ssie  d o o r Ir. J. P. H o o ft

Ir. Vossnack stelt dat grote bemande zelf- 
varende modellen hun nut hebben, on
danks het feit dat de stuurm an niet „op 
schaal” is.

A ntw .:
O ok proeven met grote bemande zelfva- 
rende modellen hebben hun nut. M en kan 
bijvoorbeeld op schaal een beoordeling 
m aken van de hydrodynamisohe verschijn
selen die de m anoeuvreerbaarheid be- 
invloeden. Z o  kan m en in het aange
brachte voorbeeld van de grote vracht
schepen uit de modelproeven direct de 
m eest ongelukkige manoeuvreereigen- 
schappen bepalen en proberen te verbe
teren.
A lleen m oet men de manbesturing be
schouwen als een willekeurige besturing. 
Elke andere besturing bijvoorbeeld door 
een zig-zag-vormige roerverandering of 
een plotselinge roerverandering naar een 
constante waarde levert eveneens de beno
digde gegevens op over de reactie van 
het schip op een roeruitslag (de manoeu- 
vreereigenschappen van het schip).

D e heer S. J. Kuiper wil verder gaan 
m et automatiseren, hij ziet in  de simula
to r nog te veel aan de mens overgelaten.

Antw::
E en van de onderzoekingen die op een 
sim ulator kunnen worden uitgevoerd be
treft de wijze waarop de besturing van 
het schip geautomatiseerd kan worden. 
M en doet deze proeven op een simu
lator om dat voorlopig nog elk instrument 
dat een bijdrage vorm t to t de  automa
tisering door een mens. gecontroleerd moet 
worden en voor elke situatie opnieuw 
m et de hand bijgesteld m oet worden.

Wil men echter een volledige autom ati
sering onderzoeken dan gebruikt men 
alleen de rekenmachine behorende bij de 
simulator en m aakt men geen gebruik van 
het buitenbeeld.

De heer E link Schuurman ziet in de si
m ulator een duplicaat van hetgeen in 
Grenoble w ordt gedaan.

Antw .:
Het onderzoek op een simulator naar de 
bestuurbaarheid van schepen is zeer ver
schillend van het onderzoek dat in G re
noble en overal elders is verricht. In 
Grenoble w ordt het onderzoek namelijk 
uitgevoerd in m anbestuurde vrijvarende 
modellen waarvan de eigenschappen op 
schaal overeenkomen met die van het wer
kelijke schip. H et is dan wel mogelijk 
om op schaal de hydrodynamische eigen- 
schappijen van het schip te bestuderen 
m aar m en krijgt niet de gelegenheid om 
het schip op de juiste tijdschaal te bestu
ren. Op een simulator worden echter de 
eigenschappen van het werkelijke schip 
gesimuleerd zoals onder andere de traag
heid. De studies op de simulator hebben 
dus speciaal ten doel om de interactie 
schip-mens op juiste afmetingen te onder
zoeken.

Hr. Brandsma 

Vraag 1:
Kan de V oith Schneider propeller de op
lossing zijn voor het in bedwang houden 
van zeer grote schepen?

Antw . 1:
Bij het in bedwang houden van het schip 
gaat het niet zo zeer om het middel dat

toegepast wordt (dwarsbuizen of Voith 
Schneider propellers) m aar om  het vermo
gen dat m en beschikbaar heeft. Bij de 
zeer grote schepen ligt juist daar het pro
bleem omdat het beschikbare vermogen 
relatief steeds kleiner wordt.

Vraag 2:
Welke invloed heeft een kimkiel op de 
bestuurbaarheid?

Antw . 2:
Op een vol schip heeft een kimkiel geen 
effect op de manoeuvreerbaarheid van een 
schip, terwijl op een slank schip een kim
kiel wel effect heeft en dan meestal de 
koersstabiliteit gunstig beïnvloedt.

Ook de heer A. G. H op  vraagt welke 
voordelen de navigatie simulator biedt 
tegenover de bemande modellen in Gre
noble.

Antw .:
Het voordeel van het sturen in een si
m ulator boven het sturen in een model 
zoals in Grenoble geschiedt, is gelegen 
in het feit dat men op de simulator op 
de juiste tijdschaal stuurt. Op de simu
lator „varende” zal men tengevolge van 
de traagheid van het schip pas enige tijd 
nadat het roer een uitslag kreeg waarne
men dat het schip gaat draaien. Varende 
in een model ziet men betrekkelijk snel 
wat de gevolgen zijn van een bepaalde 
roermanoeuvre. H et is nu te bewijzen —  
waarbij de kennis van zintuigfysiologen 
benodigd is —  dat men door deze geheel 
andere reactietijden een geheel ander 
beeld krijgt van de bestuurbaarheid van 
het schip.



N IE U W S B E R IC H T E N
PERSON ALIA  

H. J. Scheffers f
Op 27 m ei 1969 overleed te  Schiedam  in 
de leeftijd  van 82 jaar de heer H . J. 
Scheffers, oudste d irec teu r Gebrs. H . J. 
Scheffers N .V . te Schiedam . D e heer 
Scheffers was jarenlang lid  van d e  N e
derlandse Vereniging van Technici op 
Scheepvaartgebied.

Afscheidscollege prof. ir. H. E. Jaeger
A an  he t einde van h e t lopende stud iejaar zal 
aan  P rof. Ir. H. E. Jaeger, hoogleraar in  de 
Scheepsbouw kunde aan  de Technische H o 
geschool te D elft m et ingang van 1 sep
tem ber op zijn verzoek eervol ontslag w or
den verleend.
P ro fesso r Jaeger zal op vrijdag 20 juni 1969 
een afscheidscollege houden  in  de A ula van 
de Technische Hogeschool, M ekelweg 1, 
D elft, des nam iddags te 16.00 uur, w aarna 
een afscheidsreceptie gegeven zal w orden in 
hetzelfde gebouw.

40-jarig jubileum 
Houttuin-Pompen N.V., Utrecht
Op 20 ju n i 1969 is he t veertig jaa r geleden 
da t bovenstaande vennootschap w erd  opge
richt.
T er gelegenheid hiervan zal een receptie 
w orden gehouden op  donderdag 19 juni a.s. 
van 15.30 to t 18.00 uur, in de beneden- 
foyer v an  R estaurant Esplanade, Lucas Bol
w erk 24, U trecht.

Amsterdamsche Droogdok
Maatschappij N.V. neemt N.V. Scheepswerf
en Machinefabriek Welgelegen over
D e besturen  van de A m sterdam sche 
D roogdok-M aatschappij N .V . te A m 
sterdam  en de W elgelegen Scheepsw erf en 
M achinefabriek  N .V . te  H arlingen, hebben 
overeenstem m ing bereik t over een zeer nau 
we sam enw erking tussen beide bedrijven 
op het gebied van de scheepsreparatie, al
dus een com m uniqué.

D e gunstige ervaringen, die w erden  op
gedaan m et incidentele sam enw erkingspro
jecten, hebben geleid to t de overtuiging, 
dat deze ontwikkeling in he t belang van 
beide bedrijven is.
D e sam enw erking beoogt de versterking en 
groei van beide ondernem ingen te bevor
deren, m ede in het belang van de continuï
teit van de werkgelegenheid.
Deze doeleinden zullen w orden nagestreefd 
door een zo goed m ogelijke benutting  van 
de aanw ezige technische en com m erciële 
capaciteiten  van een  zo efficiën t mogelijk 
gebruik  van de m ankrach t en de produk- 
tiem iddelen.
Beide ondernem ingen zullen onder eigen 
naam  en eigen d irectie hun  activiteiten 
voortzetten . Over deze sam enw erking zijn 
de w erknem ersorganisaties en  de onderne
m ingsraden van de beide bedrijven inge
licht.
D e sam enwerking is financieel gerealiseerd 
doordat de huidige eigenaresse, de Scheep
vaart- en Steenkolenm aatschappij N .V . te 
R otterdam , alle aandelen  in de Welgelegen 
Scheepsw erf en M achinefabriek  N .V . tegen 
contan te betaling aan  de A m sterdam sche 
D roogdok M aatschappij N .V . heeft over
gedragen.

Internationale tentoonstelling op gebied 
van plastieken
Bovenstaande tentoonstelling zal onder de 
naam  „In terp las ’69” in Olym pia te Londen 
worden gehouden van 18 to t en met 27 juni 
1969.
Volgens de organisatoren zullen 660 firm a’s, 
w aarvan 300 uit b ijna alle landen buiten E n 
geland, m eer dan 6.500 plastic onderwerpen 
te zien geven. Inlichtingen zijn aan te  vragen 
bij In terplas ’69, D orset House, Stam ford 
Street, London S E I, England. Telefoon: 
01-928 3333, telex: 25137.

NIRIA stelt stuurgroep bedrijfsinechanisatie 
en automatisering in
H et N IR IA  (Nederlands Instituut van R e
gister-Ingenieurs en Afgestudeerden van 
H ogere Technische Scholen) heeft een 
stuurgroep bedrijfsm echanisatie en autom a
tisering ingesteld.
D e stuurgroep heeft de opdracht gekregen 
te bestuderen w elke functie-eisen tengevol
ge van de autom atisering aan de afgestu
deerden van de H.T.S. w orden gesteld en 
n a  te gaan in hoeverre bestaande oplei
dingen het m ogelijk m aken te voldoen aan 
deze functie-eisen, daarna advies uit te 
brengen over eventuele aanpassing van be
staande opleidingen en /o f  instelling van 
nieuwe opleidingen.
In  h aa r eerste vergadering heeft de stuur
groep besloten door een enquête in een 
aantal bedrijven en instellingen n a  te gaan 
w elke functie-eisen er gesteld worden aan 
m ensen die op het gebied van bedrijfs
m echanisatie en autom atisering w erkzaam  
zijn. M ede aan de hand  van  deze ondervra
ging verw acht de stuurgroep een beeld te 
krijgen van de opleidingsbehoeften. 
V oorzitter van de stuurgroep is de heer 
W . F. K. v.d. E ijnde (bestuurslid N IR IA - 
sectie M eet- en regeltechniek), leden zijn 
de heren  ir. A. J. Boltjes (directeur H .T.S. 
H aarlem ), R. H. Boswijk (medewerker 
V oorlichtingscentrum  Industriële A utom ati
sering TN O ), J. M . Brouwers (Kon. N ed. 
Hoogovens en Staalfabrieken N .V.), E. F . 
Hovius en W. Lenders (Philips’ G loeilam 
penfabrieken N .V .), ir. A. J. W. Somsen 
(docent H .T .S. A rnhem  in applicatiecursus 
m eet- en regeltechniek), W. J. Touw Ing. 
(secretaris N IR IA -sectie Elektrotechniek). 
Secretaris van de stuurgroep is de heer W . 
Stegem an, adjunct-secretaris N IR IA .
H et secretariaat is gevestigd: Balistraat 30, 
’s-G ravenhage.

Na 3 jaar weer een Eurofinish/VOM
(9 to t en m et 13 septem ber 1969)

N ederland  zal in 1969 weer de zetel zijn 
van de E uropese tentoonstelling op het ge
bied van  oppervlaktebehandelingen.
D e grote expositie over oppervlaktebehan
deling van  m etalen, E urofin ish /V O M  die 
het laatst gehouden werd in 1966 heeft 
niet alleen in N ederland m aar ook daar
buiten een grote bekendheid gekregen. D it 
is niet verw onderlijk  als m en bedenkt dat in 
N ederland  het Europese initiatief werd ge
nom en to t het organiseren van een ten
toonstelling op het gebied van de opper
vlaktebehandelingen van m etalen, welke be
handelingen, zoals bekend een zeer veelzij
dig k arak ter hebben en nog voortdurend 
uitbreiding ondergaan.

Dit jaar vindt weer een E urofin ish/V O M  
plaats van 9 tot en met 13 septem ber a.s. 
in de Irenehal van het Jaarbeurscom plex 
aan deCroeselaan te U trecht.
D at deze beurs niet —  zoals gebruikelijk —  
■na 2 jaar m aar pas n a  3 ja a r  w ordt ge
houden is het gevolg van internationaal 
overleg dat 'ertoe heeft geleid schadelijke 
doublures van soortgelijke tentoonstellingen 
te voorkomen.
Door het feit dat deze tentoonstelling sa
menvalt met het grote in ternationale Cor
rosie Congres (een wereldcongres) in  Am 
sterdam, kan ditm aal een uitzonderlijk 
groot internationaal bezoek w orden ver
wacht.

Instituut voor Scheepvaart en 
Luchtvaart, Rotterdam
H et aantal bezoekers aan museum, resp. 
bibliotheek bedroeg in mei jl. 7039.
Er werden gedurende die m aand  1431 boe
ken uitgeleend en 266 inlichtingen verstrekt.

De N.V. Nederlandsche Stoomvaart 
Maatschappij „Oceaan” te Amsterdam 
neemt deel aan Internationale tentoonstelling 
in Djakarta
De N.V. Nederlandsche Stoom vaart M aat
schappij „Oceaan” (N.S.M .O.) zal deelne
men aan de tweede internationale tentoon
stelling, die van 14 juni to t 23 augustus 
in D jakarta wordt gehouden.
De heer J. F . D udok van  Heel, één  der 
directeuren van de N .S .M .O ., die reeds 
vele malen Indonesië bezocht, heeft goede 
verwachtingen van het deelnem en aan  de 
tentoonstelling gezien de toenem ende sta
biliteit van de Indonesische economie. D it 
kan ertoe leiden dat in eerste aanleg de 
export van Indonesische produkten  naar 
Europa zich zal uitbreiden, hetgeen zowel 
voor de Indonesische als voor de N eder
landse economie van belang is.
„Mede daarom juicht de N .S.M .O. h e t ini
tiatief toe van de gouverneur van D jakarta, 
generaal Ali Sadikin, deze tweede in terna
tionale tentoonstelling in D jakarta  te o r
ganiseren”, aldus de heer D udok van  Heel. 
„Als Nederlandse scheepvaartm aatschappij 
zal onze maatschappij deelnem en in he t N e
derlandse 'paviljoen m et een stand die de 
Indonesiërs een beeld zal geven van de 
diensten die „Oceaan” en haar zuster
maatschappijen te bieden hebben”.
„Ik ben blij dat he t besluit is genom en 
om voorlopig één schip van  de N .S.M .O . 
uit te rusten met een Indonesische dekbe- 
manning. W anneer he t m s. Eum aneus  in 
■augustus van dit jaa r in D jakarta  za l zijn, 
zullen 14 Indonesiërs voor dit doel aan 
boord worden genomen.
Sinds de maatschappij in 1881 in A m ster
dam werd opgericht onderhoudt de 
N.S.M.O. regelmatige vrachtlijndiensten 
tussen Indonesië en de belangrijkste Euro
pese havens. G edurende haar tachtig ja
rige ervaring heeft de m aatschappij zich 
ontwikkeld tot een specialist op alle te r
reinen betrekking hebbend op  de handel 
met Indonesië.
De N.S.M.O. onderhoudt een drieweke
lijkse rechtstreekse dienst tussen A m ster
dam, Antwerpen, H am burg , Brem en en 
Liverpool en Belawan, D jakarta, Surabaia, 
Makassar en andere Indonesische havens 
door zes lijnvrachtschepen m et een totaal
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bru to  tonnage van  45.109 ton  welke 
zijn uitgerust voor he t vervoer van thee, 
tabak , kop ra , latex, palm olie en  andere In
donesische exportprodukten . D e m oderne 
technieken op h e t gebied van de ladingbe- 
handeling  om vatten  ook het gebruik van 
pallets.

Nieuwe Opdrachten
D e N .V . Scheepsw erf en  M achinefabriek 
D e B iesbosch-D ordrecht heeft van de Orbis 
K orrespondenzreederei te  B rake (West- 
D uitsland) opdrach t gekregen voor de bouw 
van een zeegaand m otorvrachtschip van 
3200 to n  draagverm ogen.
Tevens is er een optie voor drie zuster
schepen.
D e opdrach t werd verkregen door bem id
deling van de H ollandse Scheepsbouw As
sociatie, w aarvan D e B iesbosch-D ordrecht 
één der leden is.
H e t schip is bestem d voor het vervoer van 
houtpakketten , containers en algemene la
ding en zal w orden voortgestuw d door een 
M .W .M . schcepsdieselm otor van 2400 pk.
De op levering zal m edio 1970 plaatsvinden.

De N .V . Z aanlandse Scheepsbouw m aat
schappij, tesam en m et A. V uyk & Zo- 
n en ’s Scheepsw erven N .V . te Capelle a /d  
IJssel, hebben een vervolgopdracht geboekt 
voo r tw ee containerschepen voor rekening 
van  Sea C ontainers Ltd. te  Londen.
H et eerste van  deze beide schepen zal ge
bouw d w orden  door A. V uyk & Zonen 
voo r oplevering 30 april 1970.
H et tw eede bij de N .V . Zaanlandse 
Scheepsm aatschappij, opleveringsdatum  30 
mei 1970.
D e schepen hebben dezelfde afm etingen als 
de twee reeds eerder (januari van dit jaar) 
geboekte zusterschepen voor deze rederij, 
nl. lengte over alles ca. 84,90 m, lengte 
tussen, loodlijnen 78,80 m, breedte 13,70 m, 
holte to t hoofddek 6,05 m, holte to t tus
sendek 4,22 m, gem iddelde diepgang 4,18 
m en deadw eight all to ld  ca. 1680 ton.
D e schepen kunnen  elk 120 veecontainers 
vervoeren  van 20'.
D e voortstuw ing zal geschieden door een 
„W erkspoor” m otor, type TM  416. 3.200 
bhp  bij 500 om w /m in .

D e scheepswerven. V an  d er Giessen- 
de N o o rd  in K rim pen aan  den  IJssel en 
,,D e H o o p ” in  Lobith  hebben van de rede
rij H . C. Isbrandtsen  (Berm uda) een zeer 
belangrijke order ontvangen: de twee wer
ven zullen voor deze rederij d rie container
schepen bouw en. M et de opd rach t is een 
bedrag  van  ƒ 69 m iljoen gem oeid.
V an  der Giessen-de N oord  bouw t twee 
schepen en „D e H o o p ” een; zij zullen in 
he t eerste halfjaar van 1971 w orden opge
leverd. D e schepen zullen elk 400 contai
ners kunnen  vervoeren en hebben een dead
w eight van 8000 ton. Zij krijgen een ver
b o g e n  van 17.500 epk en een dienstsnel
heid  van 22 knopen.
In  ok tober jl. bestelde de V ereenigde Ne- 
derlandsche Scheepvaartm ij ook  een con
ta inersch ip  bij V an der G iessen-de N oord. 
D it schip —  dat een draagverm ogen krijgt 
van 30.000 ton  —  zal m edio 1970 w orden 
afgeleverd, is bestem d voor de A ustralië- 
v aa rt en h e t zal ca. 1300 containers kun
n en  vervoeren.

A ndere N ederlandse werven hebben thans 
nog geen opdrach ten  voor containersche
pen.

T ewaterlatingen
17 m ei 1969 is m et goed gevolg te  w ater 
gelaten het koelschip Ldita , bouw num m er 
690 van Scheepsw erf „D e W aal” N .V . te 
Zaltbom m el, bestem d voor Com pagnie Bre- 
tonne de C argos Frigorifiques (Cobrecaf) 
a Concarneau.
H oofdafm etingen zijn: lengte 78,38 m, 
breedte 11,80 m  e n  holte 6 ,50 /3 ,95  m.
In  dit schip w orden geïnstalleerd: één 4- 
takt, enkelw erkende D eutz-m otor van het 
type RBV 8 M  358 m et een verm ogen van 
2500 pk  bij 300 om w /m in; twee 4-takt, 
enkelw erkende D eutz-m otoren, elk m et een 
verm ogen van  380 pk  bij 1600 om w /m in , 
type B F 12 M  716 U.
H et koelschip L dita  w ord t gebouwd onder 
toezicht van B ureau V eritas voor de klasse: 
^  1 3 /3  L  1.1. G lacé I II  A. & C.P. 
&  R .M .C .

29 m ei 1969 vond bij G ebr. N iestern  
Scheepswerven N .V . te  D elfzijl de tew ater
lating plaats van  het, in opdracht van  de 
R ijksw aterstaat D irectie N oord-H olland  A r
rondissem ent N oordzeekanaal te  H aarlem , 
in aanbouw  zijnde m eet- annex partouille- 
vaartuig.
De afm etingen zijn:
Lengte over dek 26,95 m , lengte 1.1. 23,90 
m, breedte 6 m, holte 3,30 m , diepgang 
gem iddeld 2,20 m , hoofdm otor C aterpillar 
425 pk bij 1225 om w /m in  
V erdere u itrusting: hydraulische stuurm a- 
chine, verste lbare schroef, boegschroef, 2 
hulpsets m et dynam o’s, pom pen etc., boeg
schroef en lieren  hydraulisch, brandblusin- 
stallatie, D af diesel 86 pk, pom pcap. 
150 m 3/u u r  bij 90 m opvoerhoogte. W ate r
kanon tevens schuim , voorraad tank  1500 
liter schuim vloeistof.
Aan dek 4 m eetdavits voor behandeling in
strum entarium , diverse opm etingen to t een 
diepte van 50 m. C ontrole is mogelijk op 
elke gewenste diepte m et behulp van elek
trische tellers.
D it alles is bed ienbaar vanuit de centrale 
m eethut annex  laboratorium , m iddels h y 
draulische lieren.
V anuit de s tuu rhu t kunnen  alle installaties 
w orden bediend en gecontroleerd. N a u 
tische apparatuur: o.a. radar, decca, echo
lood, m obilofoon, intercom , etc. T aak  van 
het schip: O nderzoekingsw erk in  he t kust
gebied voor de havenm ond van IJm uïden, 
algemene patrouillediensten  en brandbestrij
ding.

29 mei jl. is op de scheepswerf van de 
N ederlandsche D ok- en Scheepsbouw M ij. 
te A m sterdam  de 210.000 tons m am m oet- 
tanker D agm ar M aersk  voor de D eense 
rederij A. P. M öller, ten doop gehouden. 
D e plechtigheid w erd verrich t door m evr. 
G ordon  S. G ray , een dochter van de heer 
John M . M eyer, president-com m issaris van 
M organ G uaran ty  T rust C om pany of N ew  
York.
D e Dagm ar M aersk  w erd evenals de
210.000 tons M elania  in twee helften  op de 
helling gebouw d die d aarna  m et behulp van 
een tunnel in h e t w ater aan  elkaar w erden 
gekoppeld. D eze koppeling vond begin mei

plaats. H et achterschip met een lengte van 
173 m (afloopgewicht 17.100 ton) werd op 
25 januari te water gelaten. Reeds tien we
ken later kon het voorschip dat een lengte 
heeft van 152 m en een afloopgewicht van 
15.100 ton te water w orden gelaten. De 
D agm ar M aersk  heeft de volgende afme
tingen: lengte 325,2 m , breedte 47,17 m en 
holte 24,5 m.
M en verw acht dat het schip om streeks eind 
juni zal gaan proefvaren.
Op de helling van de N DSM  is momenteel 
het achterschip in aanbouw  van de derde 
m am m oettanker (bouw num m er 536) voor 
de K oninklijke Shellgroep. D it gedeelte zal 
in augustus te water gaan.

Bij E . J. Smit & Z oon’s Scheepswerven N.V. 
te W esterbroek heeft op 30 m ei 1969 met 
goed gevolg de tew aterlating p laats gevon
den van het m.s. M onica  —  bouwno. 
S.791 —  dat wordt gebouwd in opdracht 
van Messrs. Wm. Brandts (Leasing) Ltd. 
Londen.
D e hoofdafm etingen zijn: lengte over alles 
ca. 84 m, lengte tussen loodlijnen ca. 
76,10 m , breedte op het spant ca. 11,90 m, 
ho lte to t hoofddek ca. 6,85 m , holte tot 
tussendek 4,25 m, diepgang 5,65 m, 
draagverm ogen 2660 ton, graancapaciteit
127.000 cb. ft. en snelheid geladen in proef- 
vaartconditie =  ±  12,7 mijl.
D e hoofdm otor is een 9 cilinder 2-takt 
M aK , type 9 Zu 451 A .K ., 2000 pk bij 
300 om w /m in .
V erder zijn in de m achinekam er opgesteld: 
twee stuks hulpdieselm otoren, fabrikaat 
D eutz, type A 10L714, 10 cil„ 150 pk bij 
1500 om w / min en één stuks fabrikaat Deutz, 
type F6L912, 6 cil., 57 pk bij 1500 om w/ 
m in.
H e t schip is zo ingericht dat m et onbemande 
m achinekam er gevaren kan w orden. H et 
laadgerei bestaat uit: één voorm ast met 
twee laadbom en voor 3-5 ton hijsvermogen, 
één m iddenm ast m et vier laadbom en voor 
5-10 ton hijsvermogen; ach ter twee laad- 
palen  m et twee laadbom en voor 3-5 ton 
hijsverm ogen.
D e dekwerktuigen zijn van het fabr. P. Ras
m ussen & Co., Esbjerg.
V ier laadlieren type 2A3L +  vier laad- 
lieren type 2A6L, acht toplieren type A4H, 
één kaapstander type C4 van 3000 kg, één 
ankerlier. Alles hydraulisch.
V oor deze w erktuigen zijn in de m achine
kam er twee en in het voorschip twee hy
draulische pom pen opgesteld, resp. gedreven 
door een elektrom otor van 40 pk en 65 pk. 
De stuurm achine is van het fabr. Svendborg, 
elektr. hydraulisch.
D e luikhoofden van het tussendek worden 
gesloten door niet w aterdichte flush ponton 
luiken, verplaatsbaar door vier luchtdruk 
takels van elk één ton. De luikhoofden van 
het hoofddek worden gesloten door Mac- 
G rego r stalen luiken, Single Pull-systeem. 
H et onderruim  w ordt geventileerd door vier 
luchtkokers, w aarvan twee voorzien zijn van 
elektr. fans, fabr. H ansa, cap. 24.000 nrVh. 
H et bovenruim  eveneens door vier iucht- 
kokers, w aarvan eveneens twee voorzien 
zijn van elektr. fan, cap. 29.000 nfVh.
D e bouw geschiedt onder toezicht van 
L loyd’s Register of Shipping Classification 
100 A l ,  Ice Class 3. Radio telefonie, radar, 
echolood, A rkas aut. piloot, V .H .F . Doop- 
ster was mevrouw M. A. Birley.



Proeftochten

Op 23 mei jl. heeft n a  een geslaagde p roef
tocht de overdracht plaatsgevonden van de 
m otorviskotter KW  145 A n n a  Lydia. E ige
n aa r is de heer N ic. van D uyn te K atw ijk 
aan  Zee.
H et casco w erd gebouwd bij de Coöp. V er. 
Scheepswerf V ooruit U .A . te  Zaandam .
D e algehele afbouw  en inbouw  hoofd- en  
hulpm otoren w erd  uitgevoerd door M achine
fabriek  en C onstructiebedrijf Zw itser N .V . 
te  K atw ijk aan Zee.
D e hoofdafm etingen van h e t schip zijn: 
lengte over alles 30,20 m, lengte op de 
loodlijnen 28,52 m, breedte op  de spanten
7,04 m, ho lte in  de zijde 3,27 m  en  b ru to  
inhoud 150,26 reg.ton.
D e voortstuwing geschiedt door een 700 pk  
K rom hout dieselm otor type 8 F A  d 240; 
m et een K uypers keerkoppeling w ord t een 
reductie verkregen van 3 : 1 .
V erder zijn geïnstalleerd tw ee F o rd  hulp- 
dieselm otoren van 42 p k  bij 1500 om w /m in . 
Als navigatie-apparatuur is onderm eer ge
ïnstalleerd: een radarinstallatie m et verklik
ker; radio-, zend- en  ontvanginstallatie; 
echolood; richtingzoeker; autom atische pi
loot; sputnik; enz.

Op de Eem s is een geslaagde proefvaart ge
m aakt m et het nieuw e kabelschip D irecteur- 
Generaal G. H . Bast dat is gebouwd bij de 
N .V . E. J. Smit & Z onen’s Scheepswerven 
te W esterbroek (Gron.) voor rekening van 
de PTT. D eze nieuw e kabellegger, die is ver
noem d naar de destijds afgetreden directeur- 
generaal van de P T T , gaat h e t huidige 
kabelschip Poolster vervangen. D e Poolster 
zal wellicht nog enige ja ren  dienst gaan doen 
als voorraadschip en aanvullend kabeldepot. 
D e Directeur-Generaal G. H . Bast is ge
bouw d n aa r een ontw erp van het B ureau 
voor Scheepsbouw J. H. G roenendijk  en 
M . C. J. Soeterm eer te R otterdam .
D e voornaam ste afm etingen bedragen: 
lengte over alles 54,70 m, breed te op spant 
9 ,50 m en een holte van 4,47 m. Benevens 
de nodige m otoren en  aggregaten voor hulp- 
aandrijving staan in de m achinekam er twee 
Bolnes-dieselm otoren opgesteld van elk 
350 pk, w aarm ee een snelheid is behaald 
van circa 10 mijl.
H et nieuwe kabelschip, da t evenals de Pool
ster zijn w erkterrein zal vinden tussen 
D enem arken en  Ie rland  is beduidend zee
w aardiger dan zijn voorganger. V oorts w or
den aan dit schip speciale eisen gesteld om 
dat het schip niet alleen in volle zee zal 
m oeten gaan opereren  doch eveneens in  het 
W addengebied of in de Zeeuwse w ateren.
In verband hierm ee is het schip van een zeer 
m oderne nautische en technische appara
tu u r voorzien. D e hoofdm otoren  kunnen  
vanaf de brug w orden bediend w aartoe spe
ciale apparatuur w erd  geleverd door de 
m achinefabriek M . C. P ieterse te  V oor
schoten.
De Directeur-Generaal G. H . Bast is tevens 
beter dan zijn voorganger geschikt voor h e t 
opnem en, repareren  en  leggen van  onder- 
zee-versterkers. O.m. heeft het schip een 
kabelstuw capaciteit van 300 ton, w aartoe 
onderdeks twee grote ronde tanks zijn op 
gesteld w aarin de kabels w orden opgescho
ten. De speciale kabelm achines zijn geleverd 
door Achelis Söhne te B rem erhaven, die 
eveneens de drie boegrollen m et een dia

m eter van 1,83 m  en op het voorschip ge
plaatste trom m els m et een diam eter van 
2,15 m leverde. D e elektrische installaties 
zijn betrokken van de fa. A. de Hoop te 
R otterdam . R adio H olland leverde de radio
apparatuur en de IN A  de Decca-appara- 
iuur. H et schip krijgt verder twee elektrisch
hydraulische h ijskranen m et een hijsvermo
gen van elk drie ton  vervaardigd door de 
scheepswerf H . J. K oopm an te D ordrecht. 
D e hydraulische kaapstand  en ankerlieren 
zijn van het fab rikaa t C. van der Giessen’s 
W erktuigenfabriek.
V oor hulpaandrijving zijn aanwezig twee 
K rom hout-dieselm otoren van resp. 70 en 
105 pk  en enige elektrom otoren die zijn ge
leverd door de M achinefabriek C. M aters 
te Beverwijk. D e dienstverblijven aan boord 
zijn m odem  en com fortabel ingericht.

Overdrachten

21 mei jl. heeft op  de Eem s de proefvaart 
plaatsgevonden van het zeegaand bergings- 
vaartuig Orca. D it schip, de vroegere 
Clearwater, was in septem ber 1968 gezon
ken voor H oek van H olland en gelicht door 
W. A. v. d. T ak ’s Bergingsbedrijf. V oor 
rekening van dezelfde maatschappij is het 
schip bij de Scheepswerf „Appingedam ” in 
A ppingedam  uitgebroken en opnieuw in
gericht.
D e voornaam ste gegevens van het schip 
zijn: lengte over alles 28,30 m, lengte tus
sen de loodlijnen 24 m, breedte 7 m, ho lte 
3,40 m, diepgang max. 2,80 m, b rt 169,24 rt. 
V oor de voortstuw ing staat een Bronsm otor 
6GB 400 pk  bij 375 toeren  per m inuut m et 
een K uypers hydraulische keerkoppeling 
BK6. H e t schip heeft twee hulpm otoren: 
een G M  80 pk en  een Lister 40 pk. De vaar- 
snelheid bedraag t 9%  mijl per uur.
D e bruguitrusting  om vat onder meer: Dec- 
ca ra d a r  404, m arifoon en uitluisterset, 
radiotelefonie, D ecca plaatsbepalingssys- 
teem  en  T rackplo tter. V oorts bestaat de 
mogelijkheid to t he t plaatsen van H ighfix 
plaatsbepalingssysteem  m et trackplotter. 
Als bijzonderheid staat op de brug opge
steld een „scientific sounder” EK, werkend 
op 18 KCS. M et dit toestel heeft men bij 
proeven in de haven  een diepte van onge
veer 40 m  beneden de havenbodem  bereikt. 
H et schip is voorts uitgerust m et een gyro- 
kom pas m et twee dochters, een autom ati
sche piloot, bediening van m otor en keer
koppeling op de bm g.
E r is een com plete uitrusting voor zowel 
twee standaard- als twee kikkerduikers. Ten 
behoeve van de duikers is in het achterruim  
een decom pressiekam er ingericht voor twee 
personen. H ier is eveneens de kruitkam er 
m et een inhoud van  één kubieke meter. 
De ontstekers w orden afzonderlijk opge
borgen.
D e boom  op het achterschip is geschikt 
voor een last van vijf ton  bij acht m eter 
boom lengte en één ton  bij tien m eter 
boom lengte. Tw ee elektrische lieren kunnen 
de boom  zowel doen toppen als naar bak
en stuurboord  doen bewegen. Aan stuur
boordzijde op he t voorschip is een anker- 
visrol geplaatst, terwijl in  he t achterschip 
een ro l in  dubbele uitvoering is aangebracht. 
D e besturing van  he t schip is elektrisch
hydraulisch, m et een korte  stuurtijd: zes 
seconden van  boord  to t boord. D e roerhoek 
bedraag t tw eem aal 45 graden.

D e accommodatie van het schip bestaat uit 
de kombuis, met aangrenzende store-ruim- 
te; dagverblijf; schippersbut; twee hutten 
voor elk twee personen en twee hutten voor 
elk vier personen. D e gehele accommodatie 
is air-conditioned. D e vaste bem anning be
staat uit zeven koppen onder w ie één duiker, 
zodat nog vijf m an extra ondergebracht 
kunnen worden.

Verkochte schepen
D oor bemiddeling van Supervision Shipping 
& Trading in Rotterdam  heeft P. L. Onnes 
in H aren (Gr.) het m.s. A rdito , bouwjaar 
1958, metende 499 brt en 750 dwt, uitge
rust met een 500 pk Bronsmotor, verkocht 
naar Griekenland. H et schip is inmiddels 
overgedragen en onder de naam  H alkis naar 
de nieuwe thuishaven Piraeus vertrokken.

Nederlands Scheepsstudiecentrum TNO,
D elft
Afdeling Machinebouw
Guide fo r  the calculation o f heating capa- 
city and heating coils for doublé bottom  
tfuel oïl tanks in dry cargo ships, door D. J . 
van der Heeden.

Bespreking van rapport no. 128 M. 
Samenvatting:
D e toepassing van thermische olie als warm- 
tetransportm edium  in de dubbele bodem  en 
olietanks van droge lading vrachtschepen 
heeft geresulteerd in een theoretische be
schouwing m et daarnaast een  voor prak
tische toepassing geschikte berekeningsm e
thode van verwarmingscapaciteit en  de 
lengte van verwarmingsspiralen. Publika- 
tie hiervan vond plaats in rapport no. 86 M  
onder de titel: „Theoretical evaluation of 
hea t transfer in dry cargo ship’s tanks 
using therm al oil as a heat transfer 
medium ”.
Tijdens de technische proefvaart van een 
motorschip zijn, ter bepaling van nog met 
onvoldoende nauwkeurigheid bekende fac
toren en ter verificatie van de eerder opge
stelde berekeningsmethode, noodzakelijk 
geworden in verband met de van stoom af
wijkende eigenschappen van therm ische olie, 
uitvoerige metingen uitgevoerd in  een dub
bele bodem tank. De resultaten van deze 
meting werden gepubliceerd in rapport no. 
111 M onder de titel: „Experim ental eva
luation of heat transfer in  a dry cargo 
ships’ tank, using therm al oil as a  heat 
transfer m edium ”. Omdat gebleken is, dat 
de gebruikelijke berekeningsm ethoden leiden 
to t overdimensionering van het verwar- 
mingssysteem werd het nuttig  geoordeeld, 
gebruik m akend van experimenteel vastge
stelde gegevens, een berekeningsm ethode 
op te stellen m et behulp w aarvan een meer 
optim aal ontwerp van het systeem mogelijk 
is.
In  overleg m et een aantal rederijen werd 
deze m ethode gericht op brandstofviscosi- 
teiten van 2000 tot 5000 secs. Redwood I 
bij 100 gr F  bij toepassing van stoom o f 
thermische olie als w arm tetransportm e- 
dium. T er bevordering van de hanteerbaar
heid van dit rapport door niet-specialisten 
werden de afleidingen van de gebruikte 
formules achterwege gelaten en de gege
vens voor zover mogelijk in  tabellen en 
grafieken samengevat.



TIJ DSCH Rl FTEN REVUE
Uittreksels van enige belangrijke artikelen u it buitenlandse tijdschriften, zoals deze worden verwerkt in de 

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

„The application of non-cylindrical nozzles for large tankers and bulk 
carriers”, M. W. C. Oosterveld.
Met het oog op verbetering van het rendement van de voortstuwing 
van grote tankers en bulkcarriers werden door het Nederlandsch 
Scheepsbouwkundig Proefstation onderzoekingen verricht met ver
schillende schroefsystemen, waarbij niet alleen bleek dat een omman- 
telde schroef meer efficiency oplevert dan een conventionele schroef, 
doch dat tevens nog betere resultaten kunnen worden bereikt met een 
sigaarvormige achtersteven. Verdere experimenten wezen uit, dat het 
aanbrengen van een „non-cylindrical” ommanteling het schroefrende- 
ment nog meer verhoogt. Als verklaring hiervoor wordt gegeven, dat 
de toestroming aan de bovenkant van de schroef lager is en deze daar
door zwaarder wordt belast dan aan de onderzijde. Door de ommante
ling een zodanige vorm te geven, dat de toestroming aan de bovenkant 
wordt verhoogd en onderaan vertraagd, werd een groter rendement 
verkregen. Dit werd bereikt door de ommanteling aan de bovenzijde 
een afplatting te geven van 6°20', de zijkanten van 3° 10', terwijl de 
onderste helft van de mantel onveranderd bleef. In geladen conditie 
bleek voor dezelfde snelheid een reductie in pk’s mogelijk van 2-5 % 
voor een conventionele achtersteven met cilindrische ommanteling 
van de schroef, 5-8 % voor een schip met een sigaarvormige achter
steven met cilindrische schroefommanteling en 6-9 % voor een schip 
met conventionele achtersteven met „non-cilindrische” ommanteling. 
Genoemde cijfers kunnen met 2-4 % worden verhoogd in ballast- 
conditie. Voorts werd geconstateerd, dat de „non-cylindrical” om- 
mantelde schroef trillings- en cavitatieverschijnselen gunstig beïnvloedt. 
(S hip building and Shipping Record, 8 nov. 1968, blz. 595-596, 3 fig. 
en graf.).
„Reduction of blade spin die torque by ventilation”, ir. L. A . van Gun- 
steren.
De prijs en de werktuiglijke problemen van het mechanisme van élke 
omkeerbare schroef zijn sterk afhankelijk van de grootte van de torsie 
van de bladpen. De bladpen-torsie kan in drie delen worden gesplitst: 
een hydrodynamische torsie, een wrijvingstorsie en een traagheids- 
torsie tengevolge van de centrifugaalkracht. De voordracht bespreekt 
de mogelijkheid om de hydrodynamische bladpen-torsie te miniseren 
door middel van ventilatie door gaten in het vlak van het blad. De 
invloed van de ventilatie op de bladpen-torsie is geanalyseerd door 
middel van bestaande computer calculaties. De twee-dhuensionale 
drukdistributie van de geventileerde secties is gecalculeerd met de 
lineaire theorie voor optrekkende vleugels bij een cavitatie O. Blokkage 
en storende effecten in  de geventileerde conditie zijn verwaarloosd. 
De verwringing van de hoofdlijnen tengevolge van de spoedverstelling 
is inbegrepen. De geïnduceerde methoden bij het vrije wervelsysteem 
zijn gecalculeerd met een speciale optrekkende lijn-theorie, welke is 
toegepast voor zware belasting en door middel van enkele empirische 
factoren. Een toepassing aan een bestaande omkeerbare schroef van 
een trawler is geanalyseerd. Er is vastgesteld dat ventilatie een veel
belovende bewerking kan zijn voor de omkeerbare schroef en ont
werpen m et een kleine bladpen-torsie.
(Int. Shipb. Progress, Vol. 15, nr. 171, nov. 1968, blz. 388-398, 15 
fig., 10 ref.).
„Contractor develops Automatic dredge control”.
Door Dredging Industries Pty. Ltd. in Australië is een automatische 
besturing van het baggeren ontwikkeld, die men „Autoswing” noemt. 
Het apparaat neemt de hoeveelheid materiaal waar, die opgepompt 
moet worden en regelt automatisch de beweging van de baggermolen, 
teneinde een constante optimale opbrengst te verkrijgen. De „Auto- 
swing”-besturing is elektronisch-pneumatisch met verschillende bij
zondere eigenschappen teneinde het baggereffect zo hoog mogelijk op 
te voeren en is bruikbaar voor alle baggermateriaal (zand, klei of 
gesteente). Voorts kan de unit op iedere baggermolen gemonteerd 
worden. Een uitvoerige omschrijving wordt gegeven van de werking, 
verduidelijkt met een diagram. Gezien het verkregen resultaat zullen 
alle baggerschepen van de Dredging Industries Pty. Ltd. met deze 
automatische besturing worden uitgerust.
(World Dredging & Marine Construction —  Vol. 4, nr. 10, november 
1968, blz. 10 en 12, 1 foto, 1 diagr.).

„Unease about the single-screw mammoth tankers”.
De 370.000 tons tanker, die door de Tokyo Tanker Co. is besteld, 
wordt een stoomturbineschip met een vermogen van 40.000 pk op één 
schroef. Daarentegen zijn de nieuwe 312.000 tons tankschepen van 
Gulf Oil en National Bulk Carriers dubbelschroefschepen, waardoor 
weliswaar de voortstuwingsinstallatie aanzienlijk duurder is en ook 
waarschijnlijk minder vermogen levert, doch bij de keuze van één of 
twee schroeven woog de veiligheidsfactor het zwaarst. Technisch levert 
een voortstuwingsinstallatie van 40.000 pk op één as geen problemen, 
hoewel lange tijd werd aangenomen, dat 30.000 pk  de limiet was. 
In het artikel wordt er evenwel op gewezen, dat oliemaatschappijen en 
verzekeraars zich op gevaarlijk terrein begeven door de rederijen, die 
een grotere veiligheid nastreven, slechts geringe faciliteiten te ver
lenen en te stimuleren om dubbelschroefschepen te laten bouwen. 
Aan de hand van recente storingen in de voortstuwingsinstallaties van 
grote enkelschroef turbinetankers, waarvan er één met slechts een 
enkele ketel, die volgeladen naar een noodhaven moest worden gesleept 
voor reparatie, wordt de belangrijkheid van grote dubbelschroefsche
pen onderstreept.
(The Motor Ship — Vol. 49, nr. 581, dec. 1968, blz. 406).

„Der Einfluss des Kraftstoffs chef els auf die Zusammensetzung der 
Verbrennungsgase eines Dieselmotors”, Dr. Ing. Willi Bode.
Het gebruik van zware olie voor dieselmotoren brengt nog steeds pro
blemen met zich mede. In dit artikel worden een aantal onderzoekingen 
gepubliceerd, die men verricht heeft met zwavelhoudende dieselolie. 
Deze oliesoort heeft men gekozen om uitsluitend de reacties van de 
zwavelinvloed te kunnen beoordelen en dus andere oorzaken te ver
mijden. Tegenover theoretische overwegingen werden gasanalytische 
metingen van de uitlaatgassen van de motor verricht. Bovendien wer
den condensatiepunt-metingen verricht in de onmiddellijke nabijheid 
van de uitlaatkleppen, waardoor het condensatieverloop in de cilinder 
bij wisselende belasting werd aangegeven. Door de theoretische waar
den tegenover de gemeten bevindingen te stellen bleek, dat de theore
tische berekening slechts zin heeft in het bereik van de hogere gas- 
temperaturen. De bij de verbranding vrijkomende SO.-s komt niet uit
sluitend uit de brandstof, doch vormt zich hoofdzakelijk tijdens de 
verbranding, waardoor het percentage SO3 zeer afhankelijk is van de 
verhouding brandstof-lucht en van de belasting van de dieselmotor. 
In het kort wordt ook de aantasting van de cilinderwand nog in be
schouwing genomen.
(MTZ, jaarg 29, nr. 12, december 1968, blz. 500-505, 12 afb. c.q. 
diagr.).

„Einheitlichen Grundsätzen für die Wassertiefen zur sicheren Naviga- 
gation grösser Schiffe in der Ostsee”. St. Mierzynski.
In  zijn beschouwing gaat de schrijver er van uit, dat bij het vaststellen 
van de optimale diepte voor een veilige navigatie in  ondiepe wateren 
(in dit geval de Oostzee) en aanleg van havens het draagvermogen van 
schepen niet maatgevend is, doch rekening moet worden gehouden 
met de lengte, breedte en diepgang, die voor schepen van gelijke 
deadweight 30 % kunnen verschillen. De diepgang is de voornaamste 
parameter en men kan niet volstaan met gemiddelden van enige sche
pen als basis te nemen, daar dan de kans aanwezig is, dat 50 % van 
de vaartuigen te grote diepgang hebben. Diepgangsgrenzen moeten 
tot 95 % van bestaande schepen worden onderzocht. Daartoe werd 
aan de hand van Lloyd’s Register een tabel samengesteld van de 
minimum en maximum diepgang van schepen van 500 dwt tot
100.000 dwt, onderverdeeld in 26 tonnageklassen m et vermelding van 
maximum, conventionele en minimum lengte en breedte. Hieruit 
blijkt o.m., dat schepen met 10 m diepgang kunnen variëren van
18.000-3 7.000 ton, met 11 m van 30.000-53.000 ton, met 12 m van
44.000— 66.000 ton en met 13 m van 55.000— 81.000 ton. Een be
langrijke rol spelen eveneens de trim, slagzij en squat, waarvoor uitvoe
rige gegevens worden verstrekt, toegelicht met cijfers.
(Hansa —• Jaargang 105, nr. 10, okt. 1968, blz. 1640-1646, 2 tab., 
14 ref.).


