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HET NEDERLANDSE MARITIEME BEDRIJFSLEVEN EN DE RESEARCH
d o or

C. A . P L A N T E N

M et gepaste trots mogen wij in Neder
land wijzen op h e t feit, d a t reeds in 1874 
in  A m sterdam  sleepproeven m et scheeps
modellen werden verricht teneinde een 
poging te doen m et redelijke nauwkeurig
heid het benodigde machinevermogen 
voor een gewenste vaart en scheepsvorm 
te kunnen vaststellen. H et is geen toeval 
dat dit plaats had in een tijd die zich 
kenm erkte door een malaise in de Neder
landse scheepvaart en een enorm e tech
nische achterstand van de h ier te lande 
aanwezige scheepswerven.
H et was de m arine-ingenieur dr. B. J. 
T idem an die de drijvende kracht was voor 
deze wetenschappelijke aanpak, om dat hij 
inzag dat de in diezelfde tijd, in  Engeland, 
door William F roude gehouden model- 
proeven van groot belang zouden kunnen 
zijn om betere en m eer efficiënte sche
pen te ontwerpen.
D at hij zich daarnaast goed op de hoogte 
heeft gesteld van de in Engeland aan
wezige kennis voor de bouw van ijzeren 
en stalen schepen en hun voortstuwings- 
installaties, blijkt u it zijn vele publikaties 
op dit gebied. Een en ander heeft niet 
nagelaten dat, zij het soms moeizaam, 
vooruitgang werd geboekt in de efficien
cy van de vloot van de grotere rederijen 
en in m oderne fabricageprocessen van 
m achinefabrieken en werven in Neder
land. W e zijn nu  100 jaren verder en het is 
interessant om het karakter van het sa
m enspel tussen research en het maritieme 
bedrijfsleven in de loop der jaren en thans 
te belichten.
In  voortreffelijke lezingen voor de Ne
derlandse Vereniging van Technici op 
Scheepvaartgebied werden vorig jaar door 
vooraanstaande researchwerkers bepaalde 
scheepsbouwkundige onderwerpen behan
deld waarbij prof. dr. ir. W. P. A. van 
Lam m eren een inleiding hield over „R e
search in scheepsbouw en scheepvaart nu 
en in  de toekom st” .

Hij constateerde daarin o.a. dat wij in 
Nederland op het gebied van maritieme 
research over het algemeen, ook nu nog, 
geen achterstand hebben ten opzichte van 
het buitenland en op diverse gebieden 
zelfs een voorsprong. Of dit zo zal blijven 
hangt van vele factoren af waarbij na
tuurlijk de beschikbare middelen een be
langrijke rol spelen.
Hierin schuilt echter tevens het venijn 
dat de scheepvaart en scheepsbouw par
ten kan spelen zolang het deze bedrijfs
takken economisch niet erg voor de wind 
gaat.
De Nederlandse maritieme ondernemer is 
terecht door de eeuwen heen in de eerste 
plaats zakenm an geweest. Dit vereist een 
geheel andere mentaliteit dan die van de 
wetenschapsmens, m et als resultaat dat 
een hecht wederzijds begrip en een goede 
samenwerking, die beide partijen alleen 
m aar ten goede kunnen komen, dreigen 
te verflauwen in tijden van moeizame 
concurrentiestrijd.
H et zou een drogreden zijn om te bewe
ren dat alleen door het naarstig steunen 
van researchwerk op het technische vlak 
en het toepassen van de resultaten de 
rentabiliteit van een bedrijfstak zou ver
beteren. D aar is veel meer voor nodig, 
doch men kan zich aan de andere kant, 
op straffe van onafwendbare achterstand 
in de toekomst ten opzichte van andere 
bedrijven of landen, toch niet permitteren 
niets aan research te doen. Vooral niet 
onder de huidige omstandigheden van nog 
steeds voortdurende kennisverdieping en 
technologische vernieuwingen. Dit geldt 
ook in hoge m ate voor de dynamische 
bedrijfstakken scheepvaart, scheepsbouw 
en oceaanmijnbouw.
W anneer een maritieme ondernemer 
slechts met nauw verholen tegenzin het 
wetenschappelijk onderzoek op zijn vak
gebied zou steunen, min of meer m et de 
gedachte „het staat zo gek als je er hele

maal niks aan doet”, zullen de resultaten 
van een dergelijk onderzoek onder de 
maat blijven, laat staan toegepast worden. 
Terecht zegt prof. V an Lam m eren dat de 
potentiële toepassers van researchresulta- 
ten zich positief zullen moeten opstellen 
tegenover het wetenschappelijk onderzoek 
ten behoeve van hun bedrijfstak in het 
algemeen en tegenover de in  hun bedrijf 
aangestelde research officers (hoeveel Ne
derlandse reders en scheepsbouwers heb
ben dergelijke functionarissen in dienst?), 
als onmisbare schakels tussen de research
instituten en de industrie, in  het bijzonder. 
Dat de verwezenlijking van een hechte 
samenwerking, en een goed begrip voor 
eikaars werk, tussen het maritieme be
drijfsleven en de research-instellingen, 
moeilijk to t stand kom t is gelukkig niet 
iets kenmerkends voor Nederland alleen. 
In de omliggende landen in E uropa is in
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Fig. 1. Uit een andere wereld dan die van een werf. Beproeving luclitkiissenvaartiiig.
(Foto 1WECO-TNO)

m eer of mindere m ate hetzelfde verschijn
sel waar te nemen. V erw onderlijk is dit 
niet.
De denksfeer, probleem benadering, w erk
wijze en het leefklimaat zijn op een 
scheepswerf en aan boord van een varend 
schip totaal anders, ja als uit een andere 
wereld, dan die in de wetenschappelijke 
wereld. E r is hier dus duidelijk behoefte 
aan een tussenschakel w aarop hieronder 
wordt teruggekomen.
W e zien een groot verschil m et de lucht- 
vaartresearch en de vliegtuigindustrie. De
ze gaan van de aanvang der commerciële 
luchtvaart dagelijks hand in hand, dik
wijls in eenzelfde gebouw of organisatie, 
terwijl m en voor de correlatie tussen theo
rie en praktijk beschikt over research- 
ingenieurs-vlieger, die het p roduk t in de 
praktijk  kunnen toetsen en evalueren.
A an de nog onvoldoend actieve sam en
werking en wisselwerking tussen research
instelling en ondernem er kleeft een bij
kom end facet dat, m et uitzondering in 
het wetenschappelijk onderwijs, n iet vaak 
w ordt gerealiseerd. D it betreft de zoge
naam de „braindrain” . In  ons land ko
m en van de Technische H ogescholen 
scheepsbouwkundige —  en andere voor 
het m aritiem e bedrijfsleven van belang 
zijnde —  ingenieurs van hoog gehalte. 
E en deel gaat voor deze industrie als zo
danig verloren, een deel vindt zijn plaats 
in  staf- en directiefuncties op scheepswer
ven en bij rederijen en een deel voelt 
zich aangetrokken to t researchw erk op 
hun gebied. Z onder de anderen ook m aar 
iets te kort te willen doen m ogen we wel 
stellen dat deze laatste categorie altijd van 
zeer veel belang zal blijven voor de goede

naam  en faam  van de Nederlandse ken
nis op scheepsbouwgebied.
Indien wij deze groep wetenschappelijke 
werkers niet ten volle inschakelen voor 
onze research, hetzij fundam enteel of 
gericht, dan zal de efficiency van hun 
werk achteruitgaan door verloop. De 
„braindrain” naar elders, naar die lan
den w aar de betrokken industrie hen op 
waarde weet te schatten.
Deze gedachtengang sluit geheel aan bij 
een u itspraak  van de econoom prof. 
mr. H. Langm an, directeur van de Stich
ting N ederlandse Scheepsbouwindustrie, 
w aarin hij zegt dat wij het in de toekomst 
vooral van de „grijze cellen” m oeten heb
ben nu  onze vroegere lage lonen gelijk 
getrokken zijn m et die van de concur
renten. De toekom stige industriestructuur 
wordt bepaald door onze ligging, zo gaat 
hij verder, onze olieraffinaderijen, che
m ische industrie —  en door de hier aan
wezige concentratie van intellect en be
paald niet door de historie of de aan
wezigheid van vakbekwame handarbei
ders.
De scheepvaart en scheepsbouw behoren 
echter uitgerekend beide tot de op historie 
en traditie gegrondveste bedrijfstakken in 
deze wereld, waarbij het op ervaring be
rustende en vaak niet van kunstzinnig
heid ontblote handw erk slechts zeer ge
leidelijk evolueerde naar een enigszins 
wetenschappelijke aanpak.
Om  m et d e  w oorden van Charles N ord- 
hoff en J. H . H alt in hun  Bounty trilogie 
te spreken: „N o  men are m ore conser- 
vative than those who design and build 
ships, save those who sail them ” . D it is 
een oude u itspraak  die gelukkig de laatste

tijd m eestal niet m eer opgaat. T och  is e r  
een duidelijk verschil m et de w ereld d e r 
luchtvaart, om van de ruim tevaart m aar 
te zwijgen.
De vliegtuigindustrie to rst geen eeuw en
lange geschiedenis en ervaring m et zich 
m ee die in de scheepvaart grote w ielen 
en hefbom en heeft doen ontstaan voor 
regelapparatuur en voortstuwing. Bij h e t 
groter worden der vliegtuigen werd van  
m eet af aan overgegaan op servom echa- 
nismen. De vlieger behoeft ook geen m on
delinge- of telegraaforders aan andere o p 
varenden te geven om richting en snel
heid van het vliegtuig te veranderen. M en 
vergelijke in dit verband ook de vlieg- 
tuigcockpit m et de scheepsbrug en h e t 
grote verschil in hun  com m unicatiem oge
lijkheden m et de grond- en walstations.
De scheepsbouwhistorie kenm erk t zich 
niet door een opeenvolging van technische 
revoluties doch door een, overigens w el 
verklaarbare, schier onm erkbare evolutie. 
Wel zijn van tijd tot tijd opzienbarende 
schepen ontworpen, doch dat raakte in  
wezen meestal niet de filosofie betreffende 
de vorm  van het onderw aterschip, de wij 
ze van rom pconstructie en de m ateriaal
keuze, alle drie nauw betrokken bij h e t 
rusteloze water m et de daardoor opge
wekte krachten en de geen uitzonderingen 
kennende wet van Archim edes.
M ede bepalend voor de hier gesignaleer
de behoedzam e evolutie is de om standig
heid dat scheepswerven van oudsher a a n 
nemingsbedrijven zijn geweest. B edrijven 
onder leiding van door de praktijk  ge
vorm de m ensen die bouw den naar d e  
eisen van in de praktijk verzam elde erva
ring van zeelieden. M ensen die op iedere 
reis zijn blootgesteld aan het zeer wisse
lende —  en soms ruwe —  gedrag der e le 
m enten. M ensen die, bew ust of onbew ust 
onder de hoede van hun Schepper, o p  
eigen kunnen en het door m ensenhanden 
gem aakte schip zijn aangewezen om  li
chaam  en ziel bijeen te houden. H et zal 
niet-ingewijden m isschien verbazen te v e r
nem en dat ook nu nog gem iddeld p e r  
jaa r  ongeveer 300 schepen, door allerlei 
oorzaken, gedurende de reis verloren  
gaan. Onder die om standigheden is de  
m ens niet gauw geneigd to t revolutionaire 
nieuwigheden. Alleen als hij e r vast v an  
overtuigd is dat h e t nieuw e veiliger, b e 
ter en  duurzam er is dan hetgeen hij kende 
zal hij dit, zij het anvankelijk sceptisch, 
aanvaarden.
M isschien mede van invloed h ierop  is h e t  
voor niet-zeevarenden m erkw aardig a a n 
doende feit dat een schip, w aarschijnlijk 
als enige onder de door m ensen gew rochte 
bouwsels, ook heden ten dage nog d o o r 
de meeste zeelieden niet w ord t beleefd  
als een voorwerp zonder m eer, m aar als 
een wezen w aaraan een eigen k arak te r  
en leven wordt toegekend. M en denke 
hierbij slechts aan de plechtigheden, v e r 
bonden aan doop, tew aterlating, naam ge
ving en indienststelling. O f zo u  w ilt, 
vergelijke men de oorverdovende en



Fig. 2. Ander leefklimaat dan in de W etenschappelijke wereld. Stellingbouw in tanker.
(Foto NDSM)

nim mer van spanning ontblote start van 
de vele tonnen wegende luchtvaartuigen 
die zich, alleen ten koste van zeer veel 
energie, gedurende enkele uren in hun 
m edium kunnen handhaven, met de gra
cieuze stilte die het zeeschip omgeeft dat 
bijna plechtstatig een haven verlaat, 
moeiteloos gedragen door het water voor 
een vaak vele w eken durende reis. De 
opvarende raak t na  enige reizen reeds 
aan zijn schip gehecht en ervaart he t meer 
als een trouwe bondgenoot m et wie men 
samen de moeilijkheden in het leven moet 
trotseren, dan als een vervoermiddel. 
Niet voor niets is het schip in Engels
sprekende landen dan ook vrouwelijk.
Een andere ogenschijnlijk m et het voor
gaande in tegenspraak lijkende invloed 
op de, ook in de jongste geschiedenis 
nog betrekkelijk langzam e scheepsbouw- 
evolutie, zou kunnen liggen in de gecom
pliceerdheid van het schip waar vele ty
pen van mensen aan helpen denken en 
bouwen. Zelden of nooit zijn de zeeva
rende mens, de scheepsontwerper, de 
scheepm aker, de werktuigbouwkundige 
en de bankw erker/fitter in één persoon 
verenigd. Zij vorm en even zovele indivi
duen in de scheepsbouw en er zijn er 
nog veel meer, die uit hoofde van hun 
verantwoordelijkheden, ieder hun eigen 
visie en karakter hebben, die m et de an
der vaak  moeilijk zijn te harm oniëren.
H et in het voorgaande vluchtig gepenseel
de beeld houdt in dat m en in de scheeps- 
bouwwereld niet over een nacht ijs kan 
gaan. Stapje voor stapje wordt voortge
borduurd  op voorgaande ontw erpen die 
in de praktijk  m in of m eer voldeden. Hier 
dus geen seriebouw van grote aantallen, 
voorafgegaan door een jarenlange re
search en ontwikkelingsinspanning, zoals 
in de vliegtuig- en auto-industrie.
D at echter toch de resultaten van de over 
de gehele wereld to t wasdom gekomen 
research-activiteit op scheepsbouwgebied 
hun vruchten afwerpen blijkt duidelijk in
dien m en bouw m ethoden, m aterialen en 
vormgeving van schepen gaat vergelijken 
uit de jaren rond de laatste eeuwwisseling 
en thans. O ok op dit gebied kan m en dus 
constateren dat er in de twintigste eeuw 
m eer is veranderd dan in voorafgaande 
eeuwen tezamen. D e grote veranderingen 
m anifesteren zich niet alleen in de m ate
riële vormgeving doch misschien nog meer 
in de mogelijkheden to t een betere voor
spelling van het gedrag van het schip zo
dat dit econom ischer gebouwd kan wor
den en er m inder aan het toeval behoeft 
te worden overgelaten. H et hoeft geen be
toog d a t de toepasbaarheid van research- 
resultaten voor een belangrijk deel wordt 
beïnvloed door een tijdige aanpassing van 
de bouw voorschriften van de classificatie- 
m aatschappijen. A an  de andere kant is 
het van belang voor de scheepsbouwer en 
de reder om op de hoogte te blijven van 
de op hun terrein liggende mogelijkheden 
als gevolg van produktie- en produkt- 
research.

D e laatste zin uit voorgaande alinea werpt 
soms controversen op. Men kan daarbij 
diverse gedachtengangen beluisteren die 
in  grote trekken neerkomen op de vol
gende drie uitspraken:
1. we hebben geen advies van buiten
staanders nodig, want onze eigen staf is 
knap genoeg;
2. we kunnen de meeste researchresul- 
taten niet direct praktisch toepassen en 
dus brengt het niets op;
3. we hebben meer aan research op het 
econom ische en structurele vlak dan op 
technisch gebied.
ad 1. Deze uitspraak is gelukkig aan het 
tanen. M en gaat in W est-Europa en dus 
ook in  ons land inzien dat m et funda
m entele en/of gerichte research wel de
gelijk omstandigheden kunnen worden 
verbeterd en problemen opgelost of al
thans begrepen. D it geldt zowel voor 
econom ische en nautische als voor tech
nische research, mits daarbij twee begin
sels in het oog worden gehouden:
a. beslissen wat men wil onderzoeken;
b. beslissen hoe dit onderzoek optimaal 
is te organiseren en uit te voeren.

Ter staving van het voorgaande is het 
goed kennis te nemen van het verslag 
van een bespreking van Werkgroep I I  van 
de EEG-commissie Scheepsbouw over 
„Technological evolution and research- 
w ork in the shipbuilding industry”.
We halen daar twee zinsneden uit aan:
„T he needs of the shipbuilding industry 
in the research and development sector 
are such that it would not seem they 
could be resolved other than by associated 
forms of research which concern not 
only the building industries, but also the 
shipowners, in  view of their close identity 
of interests in  the contex of technical 
performance.
To achieve this associated research, the 
most suitable solution would be to set up 
a common centre equipped with adequate 
staff and means for the accepted objec
tives and capable of using all the available 
data in the most appropriate way, in
tegrating them  with original studies and 
research.”
ad 2. H ierop zou ik een adrem antwoord 
van een van de directeuren van de British 
Ship Research Association willen aanha
len op de enigszins hautaine vraag van 
een reder tijdens een diner, w at de 
BSRA eigenlijk ooit voor reders had  ge



Fig. 3. Andere probleembenadering dein op zce. Weerstandsmeting in sleeptank.
(Foto 1W EC0-TN0)

daan. H et antwoord luidde: ,,ïn  your 
question lies the answer, Sir. W e obvious- 
ly haven’t done anything for your com- 
pany” .
Om  het verhaal, af te m aken zij h ier eer
lijkheidshalve bijverteld dat de betrokken 
rederij een jaar later haar staf had aan
gevuld m et een ingenieur, belast m et het 
evalueren en zo mogelijk 'toepassen van 
researchresultaten.
D it brengt ons op de organieke plaats 
van de research in het bedrijfsleven. Re- 
search-rapportage staat in nauw verband 
m et de plaats van de research in het or
ganisatieschema van het bedrijf, om de 
woorden van dr. ir. W. H . W arnsinck 
aan te halen. Alle research is namelijk 
verloren werk indien de eindrapporten 
niet op de juiste plaats terechtkom en. 
Zij m oeten gericht kunnen w orden aan 
diegene die actie kan en zal nem en —  en 
die in  staat is de resultaten op hun merites 
en consequenties te beoordelen. E n  we
derom  zij hier opgem erkt d a t het werk 
van deze lieden gedragen m oet worden 
door hun directies.

ad 3. Op de derde uitspraak willen we 
het volgende naar voren brengen. Zowel 
het aantal voor research beschikbaar ge
houden wetenschappelijk gerichte m en
sen (hetzij door scholing, hetzij door 
belangstelling) als de grootte van de be
schikbaar gestelde fondsen voor gericht 
of fundamenteel onderzoek is tot nu  toe 
in het Nederlandse m aritiem e bedrijfsle
ven nog steeds klein. Klein in  verhouding 
to t totaalom zet en kapitaal en klein in 
vergelijking met andere industrieën, al
thans voor zover de fondsen w orden aan

gewend voor zuiver technische scheep
vaart- en scheepsbouwresearch. Buiten
landse ervaring leert d a t speurwerkpro- 
gram m a’s, willen zij het gewenste effect 
sorteren, al gauw enkele procenten van de 
om zet opeisen.
H et is heel wel mogelijk dat het voor de 
meeste N ederlandse scheepvaart- en 
scheepsbouwbedrijven ook te kostbaar is 
om er een eigen research-afdeling, hoe 
klein ook, op  na te houden. In  dat geval 
is het bij de huidige tendens van sam en
w erking en fusies alleen m aar een winst
punt om  het speurw erk collectief te  doen 
uitvoeren binnen he t raam  van de dan ter 
beschikking te stellen middelen. Nauwe 
sam enw erking tussen reder, scheepsbou
wer en scheepstoeleveringsindustrieën is 
dan onontbeerlijk, evenals een goede te 
rugkoppeling van gedetailleerde inform a
tie naar de bouw m eesters en onderaanne
mers over praktijkervaring m et hun pro- 
dukten.
E r  heerst in ons land nog te veel het 
idee d a t technische research alleen onder
nom en m oet worden indien daarm ee op 
zeer korte term ijn resultaten kunnen wor
den bereik t die de opdrachtgever exclusief 
in een gunstige concurrentiepositie brengt. 
D it kan  soms het geval zijn, m et nam e 
bij te octrooieren uitvindingen. In de we
reld van schip en werf als zodanig kom t 
d it echter weinig voor. Duidelijk werd 
dit nog eens belicht op het congres in New 
Y ork in  de zom er van 1968 ter gelegen
heid van het 75-jarig jubileum van de 
Society of N aval Architects and M arine 
Engineers. E en  der vele sprekers zei daar
o.a.: „E r  bestaan in de scheepsbouw en 
scheepvaartindustrie eigenlijk geen ont

werp- en bouwgeheimen en geen enkele 
m aritiem e natie heeft to t nu toe een dui
delijke voorsprong in kennis en  kunnen 
op enige andere m aritiem e natie .”
Is er dan geen reden om technische re
search te bedrijven? Is het schip zo’n 
üitgekookte schakel in de  w ereldtransport- 
ketens geworden dat verbeteringen en 
vernieuwingen niet m eer m ogelijk zijn of 
een grondige studie wettigen? H ebben we 
het optimale bereikt? Ik  geloof dat, m et 
nam e in onze bewogen tijd, geen enkele 
scheepsbouwer noch reder bovenstaande 
m in of m eer retorische vragen zou dur
ven beamen.
—  Nieuwe m aterialen brengen toepas
singsmogelijkheden m et zich mee, ook in  
de scheepsbouw.

—  Nieuwe technieken kunnen het pro- 
duktieproces misschien vereenvoudigen of 
versnellen.

—  Verdieping van de kennis op hydro
dynam isch gebied en toepassing van 
nieuwe m athematische technieken kunnen 
scheepsvorm en scheepsconstructie verbe
teren.

—  Opvoering van snelheden en dus ver
mogens brengen consequenties m et zich 
mee voor constructie en  gedrag van h e t 
schip.

—  Nieuwe ladingtechnieken beïnvloeden 
bouw en sterkte van de rom pconstructies.

—  Grotere scheepsafm etingen beïnvloe
den de m anoeuvreereigenschappen en het 
trillingsgedrag.

—  V an de Schotse ke te l/trip le  expansie- 
machine combinatie, via de buiten alle 
proporties groeiende langzaam lopende 
dieselmotor, naar de gasturbine, al of niet 
in com binatie m et een gasgekoelde kern
reactor, is een lange weg w aarvan nog 
diverse gedeelten onbegaanbaar zijn of in  
het duister liggen.

—  De ergonom etrie ten aanzien van 
scheepsbrug en andere scheepsbedienings- 
organen staat nog in de kinderschoenen.

—  De huidige scheepsvoortstuwer krijgt 
in toenem ende m ate m odificaties die even- 
zovele verbeteringen kunnen zijn onder 
bepaalde voorwaarden: vaste of losse rin 
gen al of niet sym m etrisch uitgevoerd 
rond de schroef; contra-roterende schroe
ven; om keerbare schroeven; supercavi- 
terende schroeven; w aterstraalram jet, etc.



—  De rationalisatie en autom atie in na
vigatie, voortstuwing en ladingbehande- 
ling werpen vragen op die het oplossen 
meer dan waard zijn.
—  De huidige en toekomstige onderwa- 
ter-engineering schept vele mogelijkheden 
voor actieve ondernem ers, doch evenzo- 
vele problemen die om een oplossing vra
gen.
A an bovengenoemde willekeurige opsom
ming zouden nog vele onderwerpen kun
nen worden toegevoegd. Zij hebben ech
te r alle één facet gemeen. E r zal bij 
voortduring veel onderzoekingswerk m oe
ten worden verzet om  opkomende pro
blemen de baas te blijven, niet achter te 
raken bij de concurrent en technisch-eco- 
nomische vraagstukken op te lossen. 
Toch is het m erkwaardig dat er in de 
boezem van het bedrijfsleven betrekkelijk 
weinig neiging bestaat om  die  huidige of 
toekomstige aspecten in de scheepssec- 
to r aan te wijzen die naar hun oordeel 
een wetenschappelijk onderzoek recht
vaardigen. Een Engelse reder, m r. F. B. 
Bolton, M C, zei vorig jaar: „ I have found 
that the most difficult thing is to pinpoint 
things we ought to investigate. I  would 
no t have believed it was so hard  for 
people to propose items for a research 
program , and items which so obviously 
are cost effective (that m eans that in 
terms of m oney the price is w orth the 
effort), and could be shown to  be so, so 
that shipowners would immediately be 
prepared to pay for them .” 
Niettegenstaande deze uitspraak zijn er 
naast de reeds genoemde onderwerpen 
aan een scheepsvorm, haar constructie, 
inrichting en voortstuwing, in samen
hang m et de daarop werkende invloeden 
van golven, wind en lading, zo oneindig 
veel van elkaar afhankelijke variabelen 
en vraagtekens dat de keuze van een 
goed researchprogram m a een „m er a 
boire” is.
Naast de nog vele braakliggende gebieden 
in het fundamentele vlak is er ook in de 
gerichte research schier geen einde aan 
de onderwerpen. Daar kom t nog bij dat, 
mede dank zij de kennis, opgedaan door 
recent speurwerk, het schip van morgen 
anders en beter of goedkoper kan worden 
gebouwd dan het schip van gisteren, ook 
al werden zij beiden voor hetzelfde doel 
en dezelfde trade ontworpen.

Organisatievorm voor collectieve researcn
Na in het voorgaande het karakter van 
een deel van het m aritiem e bedrijfsleven 
te hebben belicht en te hebben gewezen 
op de groeiende overtuiging dat research 
een nuttig, zo niet noodzakelijk gereed
schap is voor een goede management van 
een dynamisch bedrijf dienen we nog stil 
te staan bij de organisatievorm waaronder

deze research op de beste, meest efficiënte 
en goedkoopste wijze kan worden geënta
meerd.
We zien samenwerking en fusies tussen 
bedrijven die individueel te  klein dreigden 
te worden om grote en kostbare projecten 
uit te voeren, doch die nu, in groepsver
band, vele mogelijkheden in zich bergen 
om de ondernem ing gezond te houden, 
m aar ook om de internationale concur
rentie het hoofd te kunnen bieden. Dit 
laatste althans voor zover dat binnen het 
vermogen van de eigen onderneming ligt 
en niet op het terrein van het politieke en 
fiscale beleid van regeringen. Een van die 
mogelijkheden is dat op veel grotere 
schaal dan voorheen aandacht en midde
len worden besteed aan fundamentele en 
gerichte m aritiem e research. Wij wezen 
reeds op het verschil in mentaliteit tus
sen de ondernem er en de researchman. 
E r  is dus een interm ediair nodig die bei
den aanspreekt, die de praktijkbehoeften 
weet om  te zetten in researchprojecten 
en deze, ten behoeve van de ondernemer, 
op zo efficiënt mogelijke manier laat uit
voeren door een of meer van de daartoe 
het m eest in  aanm erking komende instel
lingen. Zoals we reeds stelden is hiervoor 
wel een actief researchbeleid nodig van de 
kan t van de ondernemer, indien hij met 
zijn bedrijf in de voorste gelederen wil 
blijven meelopen.

Diverse grote bedrijven, die van huis uit 
scheepsbouw- en reparatiewerven zijn, 
hebben reeds bewezen vooraan te  kunnen 
en willen lopen, doch d it is dan op enkele 
uitzonderingen n a  niet op zuiver scheeps- 
bouwgebied. Wij denken aan de bouw 
van booreilanden met hun aanverwante 
technieken en  constructies, apparatuur 
voor waterbouwkundige werken, appara
ten op het gebied van de kernenergie, ma
chinebouw, etc. Of m en hiervoor zelf 
veel research en/of ontwikkelingswerk 
heeft uitgevoerd, of de „know-how” uit 
het buitenland heeft overgenomen o f ge
kocht, blijft h ier buiten beschouwing. 
Een feit is evenwel dat een onafhankelijke 
concurrentiepositie het best w ordt gediend 
m et een zo groot mogelijk potentieel aan 
eigen onderzoek en ontwikkeling. E en bij
komend, doch belangrijk aspect is d a t bij 
eventuele samenwerking in nationaal of 
internationaal verband alleen dan de 
vruchten geplukt kunnen worden van an
dermans kennis en ervaring indien men 
kan wijzen op een eigen bijdrage van be
hoorlijk niveau.
Op deze gedachtengang, onder andere, 
berustte in  1947 de wens bij de Afdeling 
W erktuigbouw- en Scheepsbouw van het 
Koninklijk Instituut van Ingenieurs, om 
in Nederland te  komen tot een coördine
rend scheepsresearchlichaam.
De Stichtingscommissie, onder voorzitter-

Fig. 4. Het werk aan boord brengt zijn eigen problemen. Hr. Ms. Fregat Van Speyck in ruw weer langszij bevoorradingsschip, waarbij een schepeling door overkomende zee buiten boord spoelt (zie
pijl).

(Foto K L Z T  H .J . C. van der Wonde)



schap van wijlen p r o l  ir. L. T roost kwam 
to t de uitspraak dat van de oprichting 
een positief nut voor scheepsbouw en 
scheepvaart m ocht worden verwacht. Een 
en ander resulteerde in een „w erkgroep” 
onder auspiciën van de Nijverheidsorga- 
nisatie T N O  te ’s-Gravenhage w aaruit het 
thans bekende Nederlands Scheepsstudie- 
centrum  T N O  is voortgekomen. De or
ganisatie en werkwijze w erden in princi
pe, zij het op kleine schaal, opgezet in 
navolging van de in 1944 in  Engeland 
gestichte British Shipbuilding Research 
(later Ship Research) Association.
D it Scheepsstudiecentrum  heeft to t taak 
he t verrichten of het doen verrichten, co
ördineren en propageren van  speurwerk 
op het gebied van scheepsbouw, scheeps- 
m achinebouw en scheepvaartbedrijf. Tot 
de taak  behoort voorts h e t uitdragen en 
verspreiden van kennis, het dienen van 
adviezen, he t geven van voorlichting en 
het m aken van propaganda op de eerder
genoem de gebieden van werkzaamheid. 
Bij de uitoefening van deze taak  zal reke
ning worden gehouden —  en samenwer
king worden gezocht —  m et andere instel
lingen die op dezelfde of aanverwante 
gebieden werkzaam zijn, ook in het bui
tenland.
Bepalen we ons eerst to t N ederland zelf.
D aar hebben we als belangrijkste en kost
baarste laboratorium  de varende koop
vaardijvloot. Vrijwel nim m er werd er
door het Studiecentrum  vergeefs een be
roep op reders gedaan als het er om 
ging theoretisch afgeleide of model-experi- 
m enteel bepaalde researchresultaten te 
toetsen aan of te com plem enteren met 
praktijkm etingen aan boord  van varende 
schepen. D aarnaast w orden onder auspi
ciën van het Studiecentrum  research- of 
ontwikkelingsopdrachten verstrekt aan 
scheepswerven en m achinefabrieken. In 
nauw er T N O -verband begeleidt het de uit
voering van maritieme researchopdrach-

ten die worden verstrekt aan de daarvoor 
in aanm erking kom ende instituten zoals: 
het M etaalinstituut; Technisch Physische 
Dienst; V erfinstituut; Instituut voor 
B ouw m aterialen en Bouw constructies; 
C entraal Laboratorium ; Centraal T ech
nisch Instituut; Afdeling Bewerking W aar- 
nem ingsuitkom sten en de Econom isch 
Technische Afdeling.
Buiten direct T N O -verband tenslotte kan 
worden gewezen op een, door vele op
drachten gestaafde intensieve sam enw er
king tussen het Scheepsstudiecentrum  en 
het N ederlandsch Scheepsbouwkundig 
Proefstation, het W aterloopkundig L abo
ratorium  en de laboratoria  of instituten 
van Technische Hogescholen, w aarvan in 
de eerste plaats m oeten worden genoem d 
de L aboratoria  voor Scheepsconstructies 
en Scheepsbouwkunde te Delft.
De sam enw erking m et buitenlandse m ari
tieme research-instellingen, bibliotheken 
en universiteiten bestaat uit vele goede 
persoonlijke en zakelijke relaties op grond 
waarvan, op basis van wederkerigheid, de 
daarvoor in  aanm erking kom ende re- 
searchrapporten worden uitgewisseld, wel
ke alle ter beschikking staan van het 
N ederlandse bedrijfsleven.
In  dit artikel is reeds gewag gem aakt van 
een uitspraak van W erkgroep II van de 
EEG -com m issie Scheepsbouw w aarin de 
wenselijkheid to t Europese sam enw erking 
in scheepsresearch w ordt aanbevolen. 
Deze sam enw erking zal zich in de kom en
de jaren ongetwijfeld verdiepen. Sedert 
1955 bestaat echter reeds een sam enw er
king tussen E uropese scheepsresearchor- 
ganisaties onder de naam  „International 
Cooperation in Ship Research” . D e oudste 
hierbij aangesloten organisatie is de reeds 
genoemde B .S .R .A . in Engeland, opge
richt in  1944, terwijl als jongste lid is toe- 
getreden de in  1963 gestichte Asociacion 
de Investigacion de la Construccion 
Naval te M adrid.

T otaal werken nu 11 instellingen samen 
en  wel uit: België, D enem arken, F rank
rijk, Verenigd Koninkrijk, Ita lië , Neder
land, Noorwegen, Spanje, W est-Duits- 
land, Ver. Staten van A m erika en Zwe
den.
M instens eenmaal in de twee ja a r  komen 
de directeuren bijeen in een van  boven
genoem de landen, waarbij in een drie 
dagen durende conferentie de research- 
program m a’s onderling w orden  verge
leken en  de resultaten en problem en vrije
lijk en in een zeer openhartige en ver
trouwelijke sfeer worden besproken. 
D aarnaast vindt op bilaterale basis over
leg en samenwerking plaats terwijl alle 
niet-confidentiële rapporten  door de 
leden worden uitgewisseld benevens de 
jaarverslagen en researchplannen voor het 
kom ende jaar. U it een en ander groeit 
soms een bilaterale sam enw erking aan of 
bespreking over een bepaald  researchpro- 
ject terwijl daarnaast w ord t bereik t dat 
onnodige doublures w orden voorkom en. 
D oor de m et deze „In ternational Co
operation in Ship R esearch” geschapen 
bijzonder vriendschappelijke en persoon
lijke contacten van de elf aangesloten in
stitu ten is een basis gelegd vo o r verdere 
sam enw erking op m aritiem  researchge- 
bied in W est-Europa. Een sam enw erking 
die de scheepvaart en scheepsbouw  in 
ieder land afzonderlijk en in  E uropa  als 
geheel alleen m aar ten  goede k an  komen. 
N ationaal w ordt het bestaande m aritiem e 
research potentieel, verspreid als het is 
over vele instituten, sleeptanks, laborato
ria  en bedrijven, het m eest efficiënt aan
gewend indien het betrokken bedrijfs
leven collectief zijn research doet uit
voeren.
In ternationaal kan een nog grotere effi
ciency worden bereikt door intensivering 
van de reeds lang bestaande —  en voor 
zover het de huidige doelstellingen be
treft —  goed werkende In ternational Co
operation in Ship Research.
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„HILLAH”  STOOMSLEEPZUIGER MET ELEKTRONISCH BREIN

Fig. 1. De stoomsleepzuiger,,Hillah”.

D e voor de „Iraq i Ports Adm inistration” in Basrah (Irak) 
bestemde stoomsleepzuiger Hillah (fig. 1) is ontworpen door het 
Ingenieursbureau Knud E . H ansen in Kopenhagen en gebouwd 
door I.H .C . H olland werf Smit Kinderdijk.
De hoofdgegevens van dit zeer moderne baggervaartuig zijn: 
lengte over alles 120 m, lengte tussen loodlijnen 108 m, 
breedte 18,90 m, diepgang (max.) 6,70 m, diam eter zuigbuizen 
900 mm, max. baggerdiepte 21,5 m, hopperinhoud (normaal) 
3000 m 3, hopperinhoud (maximaal) 3850 m ;!, to taal geïnstalleerd 
vermogen ruim 8000 pk en snelheid (geladen) ±  14 knoop.
Om de wendbaarheid te vergroten is de sleepzuiger, behalve met 
twee roeren en twee, door stoommachines aangedreven, verstel
bare schroeven, voorzien van een, eveneens door stoom aange
dreven, boegschroef. Opvallend is de brug, die zich bij deze 
sleepzuiger op he t voorschip bevindt. V an hieruit worden ook 
de baggerwerkzaam heden geleid. In  het brugdekhuis zijn de 
hutten en dagverblijven voor de kapitein, de baggerbazen en 
enkele officieren. Op het achterschip bevinden zich een groot 
aantal tweepersoonshutten, messrooms, keukens, etc. In  totaal 
biedt het schip airconditioned accommodatie aan 81 man.
In  tegenstelling to t de meeste andere, moderne sleephopperzuigers 
heeft de Hillah geen bodem kleppen om de lading te lossen. De 
opgebaggerde specie kan, via de twee op de I.H .C . Standaard 
baggerpompen aangesloten pijpen van de zelfleegzuiginstallatie 
op drie m anieren worden gelost: óf overboord in open zee, óf in 
bakken, óf via een persleiding naar de wal. In  d it laatste geval 
kan over een afstand van 400 m  worden weggeperst.
De bakkenlaadpijpen en de overboordpersleidingen bevinden 
zich vlak achter de brug, zowel aan SB- als aan BB-zijde. De 
beide zuigbuizen m et de bokken bevinden zich ongeveer mid
scheeps, ook aan SB- en BB-zijde.
Elektronisch brein op de brug
M oderne schepen en zeker ook m oderne baggerschepen worden 
meer en m eer voorzien van elektrische en elektronische appara
tuur.
De Hillah heeft —  als eerste sleepzuiger —  een z.g. „autom atic 
data logger”, een elektronisch brein, dat een zeer groot aantal 
gegevens optekent en verstrekt, hetzij op verzoek w anneer zulks 
gewenst wordt. O ok kunnen slechts enkele gegevens worden 
„opgevraagd”. M et deze apparatuur is het m ogelijk op de hoogte 
te blijven van b.v.: snelheid van het schip, spoedstand van de 
schroeven, toerentallen voortstuwingsmachines, het vacuüm  in de

zandpompen, stoomdrukken op verschillende punten, tempera
turen en drukken van ketels en machines, enz. enz.
Op de brug worden aldus vele, verschillende gegevens verzameld, 
waardoor men als het ware in één oogopslag he t doen en laten 
van het schip en de verschillende installaties aan de weet komt.
De baggerbaas krijgt, zoals gebruikelijk op moderne sleepzui- 
gers, de beschikking over verschillende hulpmiddelen, die zijn 
werk vergemakkelijken. Vele van deze hulpmiddelen zijn door 
technici van I.H.C. Holland in de eigen laboratoria ontwikkeld. 
Zuigbuisstandaanwijzers vertellen hem precies de stand van de 
zuigbuizen onder water. Een andere installatie zet automatisch 
een te  „dun” mengsel (veel water, weinig zand) meteen weer 
overboord, tot de gewenste concentratie van het opgezogen meng
sel is bereikt. Daarnaast zijn geïnstalleerd concentratie-, snel
heids-, produktie- en laadsnelheidsmeters. V erder bevindt zich op 
de brug, naast de gebruikelijke, en op dit schip uitgebreide, 
navigatie-, radar- en radio-apparatuur o.m. een bodemprofiel- 
registreerapparaat dat een doorsneebeeld geeft van de bodem.

De stoominstallatie
In  het achterschip bevinden zich de van elkaar gescheiden ketel- 
en machinekamer met daartussen een airconditioned controle- 
cabine. Voor de stoomvoorziening zorgen twee met zware olie 
gestookte, tweetraps Aalborg ketels. Gezamenlijk produceren ze 
per uur 60 ton oververhitte stoom van 300 °C  bij een druk van 
17 kg /cm 2. Elet zijn de grootste ketels van dit type ooit door 
Aalborg Vaerft A /S  in Denemarken gemaakt. De ketels bevatten 
een primair en een secundair systeem en werken m et dubbele 
verdamping en natuurlijke circulatie. Het prim aire systeem is 
een gesloten circuit, waarin gedestilleerd water wordt verhit. De 
aldus ontstane stoom verhit in de warmtewisselaar het water van 
het secundaire systeem.
Figuur 2 laa t zien, hoe de primaire stoom vanuit de primaire 
drum gevoerd wordt naar de verdampingselementen, die in de 
secundaire drum aangebracht zijn, waarin deze de verdampings- 
warmte aan het secundaire water overdragen.
Omdat de warmte-overdracht van he t prim aire systeem naar 
het secundaire een zeker temperatuurverschil nodig maakt, m oet 
de stoom in het primaire systeem w at heter zijn dan het secun
daire water, m.a.w. de primaire druk moet w at hoger zijn dan 
die van het secundaire systeem. H et condensaat van de primaire 
stoom wordt naar beneden afgevoerd door condensaatpijpen en 
valpijpen naar de primaire waterdrum, zodat hetzelfde water
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Fig. 2. Schema van de Aalborg-ketel.

blijft circuleren in het prim aire systeem. Omdat het prim aire 
systeem een besloten systeem is, zal het water schoon blijven en 
vrij van lucht tijdens het bedrijf, waardoor het gevaar van cor
rosie en vorming van ketelsteen, met als gevolg oververhitting 
van het materiaal, vermeden wordt. Alleen lekkages in het p ri
m aire systeem kunnen aanvulling van het water nodig m aken.
In  het secundaire systeem, dat uit de secundaire drum  bestaat, 
w ordt de secundaire stoom gevormd door de warmte, die de 
verdampingselementen doorgeven. Deze elementen kunnen geen 
hogere tem peratuur bereiken dan die van de prim aire stoom, 
w aardoor moeilijkheden vermeden worden, die ontstaan door de 
onvermijdelijke vervuiling door olie en zout in het secundaire 
water.
De afzettingen zullen niet op de elementen gaan vastzitten en 
kunnen gemakkelijk door borstelen verwijderd worden. O m dat 
een beginnende afzetting alleen maar de primaire stoom druk zal 
doen oplopen, is de bedienaar geïnformeerd omtrent de m ate van 
afzetting, waardoor hij de noodzakelijke stappen kan nemen om 
de elementen te reinigen. D oet hij dit niet, dan zal dit slechts 
een vermindering van de maximale stoomproduktie veroorzaken. 
Figuur 3 toont de opbouw van het ketelsysteem. Stoom- en 
w aterdrum  zijn verbonden door stoom- en valpijpen, die in de 
drums gerold zijn. De stoomtoevoerpijpen en wateraftappijpen 
zijn aan de stoomdrum en de verdampingskasten gelast om alle 
lekkage te vermijden. E r  komen geen flenzen in deze pijpen 
voor.
De vuurhaard is ingericht voor olie als brandstof en wordt door 
zijmuren en voor en achter door watermuren begrensd. O nder
aan is een van de zijmuren met drie verzette pijprijen in de 
vuurhaard afgebogen, w aardoor de verbrandingsgassen eenmaal 
naar boven passeren langs het convectie-oppervlak. Op deze 
wijze w ordt een effectieve watercirculatie bereikt, ook bij het 
opstoken.
H et secundaire systeem bestaat uit de secundaire drum, m et de 
verdampingskasten gelast aan de eindplaat. De in U-vorm  ge
bogen elementen worden door het mangat gemonteerd en ver
volgens gerold in de stoomkasten.
Om het ongemak te vermijden, dat door een overdruk in de 
vuurhaard kan ontstaan is de omkisting ervan geheel uit een 
dubbele m uur van staalplaat opgebouwd en de ruimte daartussen 
vorm t de luchttoevoerleiding naar de branders. A an de kan t van 
de vuurhaard en de gaspassages is de omkisting bescherm d door

vuurvaste steen en aan de buitenkant geïsoleerd m et platen steen
wol.
De ventilator, w aarvan de fundatie aan de secundaire drum  
gelast is, voert de verbrandingslucht naar beneden door de holle 
achterwand van de ketel. V erder gaat deze door de dubbele 
wand van de om kisting en naar boven door de holle voorw and 
naar de branders. V oor deze branders zijn de registers voor de 
regeling van de verbrandingslucht aangebracht.
De oliebranders werken m et drukverstuiving en kunnen uit de 
hand of serni- en volautom atisch bediend worden. Om  de ver
branding te controleren is een optische rookdetector in het rook
kanaal geplaatst.
Om  te verhinderen, dat waterniveau in de prim aire drum  te 
laag wordt, is daarin een peiltoestel van het m agnetische type 
aangebracht. In  de laagste stand bedient dit een schakelaar, 
die de stroom onderbreekt naar een solenoïde-klep in toevoer- 
leiding van de oliebranders. Een pressostaat, die in werking 
komt één atm. onder de afblaasdruk van de veiligheidskleppen, is 
ook op deze solenoïdeklep aangesloten.
De ketel is voorzien van een oververhitter (stoom droger) in het 
rookkanaal. Deze bestaat uit U-vorm ig gebogen pijpenbundels. 
Deze stoom w ordt gebruikt voor de aandrijving van de m achines. 
D oor de gescheiden systemen is ketelbeschadiging door w ater
verontreiniging (b.v. smeerolie van de m achines) niet mogelijk. 
De afmetingen van de twee ketels tezam en bedragen: breedte 
9,30 m, hoogte 9,40 m , diepte 5,30 m.
De twee hoofdstoom m achines, die de beide verstelbare schroeven 
aandrijven zijn van he t I.H .C . Brouwer type G B 11A . H et zijn 
3 cil. com pound m achines (1 H D  en 2 L D  cilinders) m et als
c 640 X  (2 X  1035) mm.afm eting en  —     --------800

Ze hebben elk een verm ogen van 2400 apk bij 150 om w /m in, 
en zijn voor noodgevallen direct-om keerbaar. In  de pom pkam er 
in het voorschip staan eveneens twee stoom m achines van het 
door prof. G. Brouw er ontw orpen en gepatenteerde type, voor de 
bouw waarvan I.H .C . H olland sinds 1930 de licentie heeft. De 
machines in het voorschip dienen voor aandrijving van de twee 
baggerpompen. Z e zijn van het type GB 7 (gewijzigd) en hebben

, ,  . 445 X  (2 X  710) mmals afmetingen      —  -------500
Deze niet-om keerbare stoom m achines hebben elk een verm ogen 
van 1250 apk bij 230 om w /m in. V erder zijn aan boord een 
stoommachine van 400 pk  voor aandrijving van één der beide 
265 kW generatoren (de ander w ordt door een dieselm otor aan
gedreven); een stoom m achine voor de spoelw aterpom p en voeding 
van de waterspuiters op de sleepkoppen, en twee stoom m achines 
van elk 120 pk voor de aandrijving van de pom pen van de 
hydrauliekinstallatie.

Fig. 3. Opbouw van de Aalborg-ketel.



Fig. 4. Schematische voorstelling van de cilinderopstelling van de Brouwer-machine.

De ankerlieren worden door stoom aangedreven, de zuigbuis- 
Jieren door hydraulische m otoren.
Al deze machines hebben één H.D.-wisselstroom- en twee L.D .- 
gelijkstroomcilinders en drie krukken onder 120°. Het zijn dub- 
belwerkende m achines, geschikt voor verzadigde of oververhitte 
stoom to t 320 °C. Zij kunnen om keerbaar of niet-om keerbaar 
uitgevoerd worden. Als standaarduitvoering kunnen ze geleverd 
worden m et vermogens van 250 to t 2000 ipk bij een stoom druk 
van 16 k g /c m 2.
Figuren 4 en 5 geven de schematische opstelling van de cilinders 
m et de schuifkasten, die in figuur 5 in hun werkelijke positie 
getekend zijn. De intreestoom  kom t in de schuifkast van de
H .D .-cilinder en w ordt afwisselend boven en onder de zuiger 
daarvan toegelaten.
Tegen het eind van de slag van de H.D. l/>-zuiger laat de H .D .- 
schuif de stoom ontsnappen naar de schuifkasten van de L.D.- 
cilinders; de L.D .-schuiven regelen alleen de inlaat van de stoom 
in de L.D .-cilinders. N adat de stoom daarin geëxpandeerd is, 
ontsnapt deze naar de condensor door de grote uitlaatpoorten, 
die even voor het eind van de slag door de zuiger geopend 
worden.

Dit systeem maakt, dat de tem peratuur van de cilinderwanden en 
van die van de stoompoorten bijna niet beïnvloed wordt door het 
grote temperatuurverschil tussen de inlaat- en uitlaatstoom.
Zo lang als de machine werkt blijft de eerste tem peratuur 
praktisch constant, wat betekent, dat de wanden van de stoom
poorten en van de twee cilindereinden dezelfde tem peratuur zullen 
hebben als die van de inlaatstoom en deze wandtemperatuur 
zal geleidelijk lager worden naar het m idden van de cilinder toe. 
H et voornaamste voordeel van deze machine is dus, dat de 
slechte invloed van het verschil in stoom- en wandtemperaturen 
vermeden wordt en daardoor de begincondensatie van de in de 
cilinder tredende stoom wordt voorkomen. D it heeft tot gevolg, 
dat het specifieke stoomverbruik zeer laag is.
Figuur 6 en 7 laten de langs- en dwarsdoorsnede van de machine 
zien.
Machines voor schroefaandrijving worden uitgerust m et een directe 
omkeerbeweging van Brown, die werkt m et een stoom- en een 
olieremcilinder.
Machines, die alleen een baggerpomp drijven, zijn niet-omkeer
baar en hebben een centrifugaalregulateur.
De machines kunnen ook voor beide doeleinden ingericht worden; 
ze krijgen dan een omkeerbeweging en een regulateur.
Moeten de machines de ketting van een baggermolen aandrijven 
dan krijgen zij gewoonlijk een verlengde krukas met buitenlagers 
voor de riemschijven, een hand-om keerinrichting en een cen
trifugaalregulateur met stopklep. In sommige gevallen worden 
deze machines voorzien van een elektrisch of stoomgedreven 
torninrichting om het opleggen van de baggerketting te verge
makkelijken.
Drijven de machines een dynamo aan, waarvoor de kleinere 
typen bijzonder geschikt zijn, dan worden zij uitgerust met een 
hydraulische regulateur van W oodward. In  het geval van parallel- 
bedrijf van twee of meer elektrische generatoren worden deze 
regulateurs voorzien van elektrische afstandsbediening vanaf het 
hoofdschakelbord.
De bouw van de Hillah —  door vorm, stoomaandrijving en 
uitgebreide elektronische apparatuur in de familie van sleepzui- 
gers een opvallend schip —  geschiedde onder toezicht en volgens 
de voorschriften van Lloyd’s Register of Shipping, voor de klasse 
>ï< lOO.A.l.Dredger. M et het nieuwe baggervaartuig voor de 
Iraqi Administration kan continu worden gewerkt in tropische 
omstandigheden, met temperaturen to t 50 °C en een zeer hoge 
vochtigheidsgraad van de lucht. H et werkterrein van de Hillah 
ligt in de brede Shatt-el-Arab, de vaarweg die Basrah met de 
Arabische Golf verbindt.

Idem m et de werkelijke stand van de schuifkasten.Fig. 5.



I N G E B R U I K N A M E  D U W B O O T  „ F R A N Z  H A N I E L ” De Duitse rederij F ranz H aniel & Cie. te
D uisburg-R uhrort heeft een nieuw e duw
boot in gebruik genom en voor ertsver- 
voer op de Beneden-Rijn.
De Franz Haniel 12  is gebouw d op de 
R heinw erft W alsum van Gutehoffnungs- 
hütte. H et is m om enteel de sterkste duw
boot op de Rijn, m et 2 M A N -dieselm o- 
to ren  van 1250 pk  elk voor aandrijving 
en 2 M W M -dieselm otoren van  52,5 pk, 
voor Ievering van draaistroom hulpverm o- 
gen.
M et 4 bakken heeft de eenheid een leng
te van 185 m en een breedte van 22 m. 
H et draagvermogen bedraag t 900 ton.
D e duwboot heeft een dubbele bem an
ning van 4 of 5 m an elk. V anu it de 
stuurhut kan alles centraal geregeld wor
den. Een deel van de opbouw  is verend 
opgehangen om de bem anning een tril- 
lingsvrije nachtrust te  bezorgen. O ok aan 
de law aaibestrijding is m et behulp van 
dubbelwandige constructies al het m oge
lijke gedaan.



TEW ATERLATING MOTORTANKSCHIP „LA  HACIENDA”

O p 14 april 1969 vond bij D ok- en W erf-M aatschappij Wil- 
ton-Fijenoord N .V . te Schiedam de tewaterlating plaats van  het 
m .t.s. L a  Haciënda, in  aanbouw  voor Buries M arkes L td. te 
Londen.
D e doopplechtigheid w erd verricht door m evrouw E. M. M ac- 
Derm ott, echtgenote van de technisch directeur van Buries 
M arkes Ltd.
De La Haciënda  is de eerste van twee gelijkvormige schepen 
geschikt voor het vervoer van vloeibare chemicaliën.
D e kiel werd gelegd op 6 novem ber 1968.
Oplevering van h e t schip zal geschieden in juni 1969.
D e bouw is uitgevoerd m et strikte inachtnem ing van de voor
schriften van L loyd’s Register of Shipping, Class >M00 A l 
„O il and Chemical T anker” Ice Class 2 en die van de Engelse 
„B oard of T rade” .
D e voornaam ste gegevens zijn: lengte o.a. 80,50 m, t.11. 75 ,00 m, 
breedte 12,60 m , holte 6,00 m  en ontwerp diepgang 5,18 m. 
Overeenkomstig draagverm ogen ca. 2300 ton.
Inhoud ladingtanks, tan k  98 %  gevuld, ca. 2185 m 3, water- 
ballasttanks ca. 785 m 3, brandstoftanks ca. 140 m 3, drinkwa- 
tertanks ca. 35 m 3, w atertanks voor ladingtankreiniging ca. 
60 m 3 en sloptank ca. 45 m 3.
H et ladinggedeelte zal 8 tanks bevatten (vier achter elkaar ge
legen paren  van twee tanks), elk van de andere onafhankelijk, en 
drie pom pkam ers.
D e lading zal van de huid  gescheiden worden door een dubbele 
bodem  en zijtanks. A lle tankbegrenzingen zijn gem aakt van 
massief roestvrij staal; er zullen geen verstijvingen in het in
wendige van de tanks w orden aangebracht.
Verwarm ing van de lading zal geschieden door m iddel van 
circulerend heet w ater via leidingen bevestigd aan de buitenkant 
van de tanks.
W aar het hoofddek de bovenkant van de ladingtanks vormt, be
staat de beplating eveneens u it roestvrij staal, aan de bovenzijde 
versterkt door dekbalken van norm aal constructiestaal.
D e lading kan worden gelost door acht in pom pkam ers opge
stelde centrifugaalpom pen, één voor elke tank, m et een afzon
derlijke zuigleiding van iedere tank. Elke tank  zal een onafhanke
lijke ontgassingsleiding krijgen.
Alle pom pen, pijpleidingen en appendages die aan de lading 
zijn blootgesteld zullen in roestvrij staal worden uitgevoerd.

Het schip is uitgerust met 2 hoofdmotoren type Ruston AP3M 
elk m et een maximum continu-vermogen van 1000 pk bij 1000 
om w/m in, die door middel van een tandwielreductiekast een 
verstelbare schroef aandrijven. A an elk der beide hoofdmotoren 
is tevens een generator gekoppeld van 300 kW.
De dienstsnelheid zal ca. 12 knopen bedragen.
De machinekamer kan onbemand worden bediend. Derhalve is 
zowel in de machinekamer als op de brug een machinekamer- 
lessenaar aangebracht, waarin de bedieningsapparatuur van de 
schroef en alle noodzakelijke alarmen en meetinstrumenten zijn 
ondergebracht.
In de gecombineerde brug-kaartenkamer wordt naast de machine- 
kamerbedieningslessenaar een console opgesteld, waarin de 
nautische apparatuur zo centraal mogelijk zal zijn opgenomen.

H A L V E  M A M M O E T T A N K E R  

TE W A T E R  G E L A T E N
Bij de NDSM in Amsterdam —  behorende 
tot het Verolme Concern —  is 12 april 
1969 de tweede helft —  het voorschip —  
van de 210.000 tons mammoettanker 
DagmarM aersk te water gelaten. De bouw
tijd op de helling van dit voorschip be
droeg 10 weken.
Het nu te w ater gelaten voorschip heeft een 
lengte van bijna 152 m eter, iets minder 
dan de helft van de totale lengte, welke 
325,2 m zal bedragen. Het afloopgewicht 
van de halve m am moettanker bedraagt 
15.100 ton. D e Dagmar Maersk is in aan
bouw voor de Deense rederij A. P. Mpller 
te Kopenhagen.
Op de vrijgekomen helling werd de kiel 
gelegd van he t achterschip van bouwnum- 
mer 536, hetwelk omstreeks augustus 
1969 van stapel zal lopen. Dit schip wordt 
gebouwd in opdracht van Shell Tankers 
(U.K.) Ltd., London.



NIEUWE WERKPLAATS VOOR VLAKKE SECTIES TE A R E N D A L

Fig. 1. Eenzijdig lassen in de nieuwe werkplaats voor vlakke secties op de Arendal scheepswerf van Götaverken.

De scheepswerf van G ötaverken te A ren
dal h eeft onlangs een geheel nieuwe sec
tie m ontage-werkplaats ingewijd, die de 
produktiecapaciteit van de werf belang
rijk verhoogd heeft. De nieuwe werk
plaats, die bestem d is voor vlakke secties 
en sterk  gemechaniseerd is, m aakt deel 
uit van de reorganisatie, die samenhangt 
m et de bouw van de 227.000-tons sche
pen, die nu in Arendal aan de gang is. 
De werkplaats voor vlakke secties geeft 
de uitbreiding van de capaciteit voor het 
opbouw en van secties, die bij de bouw 
van deze schepen wenselijk is, die meer 
dan tw eem aal zo groot zijn als het groot
ste schip, dat tot nog toe  op de werf 
gebouwd was.
H et 240 m lange gebouw, waarin de 
nieuwe werkplaats is ondergebracht, is 
evenwijdig opgesteld aan de m ateriaal
stroom  door de bestaande werkplaatsen. 
M et de m achinale inrichting, wegen enz. 
vergde de nieuwe werkplaats een inves
tering van m eer dan 18 miljoen Zw.Kr.
In  vergelijking m et de traditionele werk
wijze in de scheepsbouw geeft deze laatste 
aanw inst bij A rendal opmerkelijke verbe
teringen. Z eer grote secties van de 
scheepsrom p worden vervaardigd volgens 
de principes van werkelijke montage-lij- 
nen. Specialisatie is in hoge m ate toe
gepast en alle zwaar werk is gemechani
seerd. D e nieuwe werkplaats vorm t aldus 
een logische evolutie van de te Arendal 
toegepaste m ethode voor m oderne geïn
dustrialiseerde scheepsbouw.
Hoewel het prim aire doel van  de werk
plaats voor vlakke secties de  vergroting 
van de capaciteit van de werf is, nood
zakelijk voor de bouw van de  227.000- 
tons schepen, zijn andere voordelen daar
van de arbeidsbesparing, de betere kwa
liteit van het produkt en een prettigere, 
veiligere werkomgeving.
V eel van de voordelen van de nieuwe 
werkplaats is bereikt dank zij het een
zijdig lassen.
De nieuwe werkplaats is geheel gewijd 
aan vlakke secties. Deze om vatten twee 
of m eer huidgangen, die stomp gelast w or
den en w aaraan spanten en verstijvingen 
gelast w orden. In  w erkplaatsen verder in 
de produktielijn worden deze secties 
—  huidplaten, bodem, dek en schot
ten —  sam en m et andere delen opge
bouw d to t de eigenlijke bloksecties.
Platen en profielen worden langs rails 
binnen de werkplaats afgeleverd, waarbij 
al het lossen en de opslag binnenshuis 
gebeurt. O p 14 functioneel op gestelde ar
beidsplaatsen worden de platen eerst 
stompgelast in twee, drie of vier gangen 
door m iddel van autom atisch eenzijdig 
lassen. Bepaalde plaatstakken worden dan 
90° in het horizontale vlak gedraaid voor 
het aanlassen van spanten of verstijvin
gen door een andere autom atische m a
chine. D e lengten profielstaal worden van

uit de zijkanten op de platen gebracht 
door een speciaal aanvoerstation. A lle 
transport tussen deze stations geschiedt 
door rijdende transporteurs. H et enige 
hijswerk is het plaatsen van de platen 
op de transporteur in  h e t eerste station 
en het afnemen aan het eind. D e loop
kraan, die over de gehele lengte van  de 
werkplaats loopt, is alleen bestemd voor 
het af leveren van m ateriaal aan de las- 
machines.
De com binatie van eenzijdig lassen, da t 
een grondprincipe is voor het ontwerp 
van de werkplaats, en de voortge
schreden m echanisatie m aakt, dat de 
werkplaats voor vlakke secties van A ren
dal op het ogenblik enig in de wereld is. 
De toepassing van eenzijdig lassen was 
voor d it geval ontwikkeld door G öta
verken in samenwerking m et ESAB.
In  het kort w erkt dit systeem als volgt: 
De platen worden m et de lasvoeg ge
plaatst boven een koperen goot, die m et 
laspoeder gevuld is. De gehele installatie, 
die de koperen goot en de m agneten voor 
het vasthouden van de platen omvat, ligt 
onder het bovenvlak van de transpor
teur. D aarboven verplaatst zich de las- 
machine m et de elektrode en aldus w ordt 
de las vanaf deze kant gelegd. Als de las 
klaar is zakt de koperen goot in een po
sitie, waarin de slak automatisch verwij
derd w ordt en  een nieuwe poederlading 
wordt aangebracht. H et gehele proces is 
volledig gemechaniseerd en wordt gere
geld vanuit een schakelconsole.
H et eenzijdig lassen vorm t een belang

rijke vereenvoudiging van h e t w erk; Gö
taverken is van mening, dat die m ethode 
een zeer grote ontwikkelingspotentie bezit.
De norm ale produktie van de  w erkplaats 
voor vlakke secties is ongeveer 840 m 2 
per dag. Een gemiddelde sectie omvat 
drie gangen en tien verstijvingssecties en 
weegt ca. 40 ton. D it geeft een  belang
rijke vermeerdering van de to ta le  capa
citeit van de werf. Bovendien on tlast dit 
de werkplaats voor de opbouw en van de 
rom p, het „hart” van de scheepswerf van 
A rendal, die in de eerste plaats nodig is 
voor hoge, volumineuze secties. D e hoge 
m ate van mechanisatie van de nieuwe 
werkplaats maakt, dat slechts een  derde 
van de arbeidskracht vereist is vergeleken 
m et w at anders nodig zou zijn om een 
vergelijkbare produktie van v lakke secties 
te verkrijgen.
De kwaliteit van het produkt is ook  beter. 
D it geeft weer voordelen bij la tere  trap
pen van de opbouw. Deze verbetering in 
kwaliteit wordt verzekerd dan k  zij de 
specialisatie van de gehele w erkplaats, met 
inbegrip van de uitrusting en de arbeiders 
en aan de nauwkeurigheid en gelijkmatig
heid, die door de m echanisatie bereikt 
worden. Verder neemt het verm ijden van 
het om keren van de plaat h e t gevaar weg 
van vervormingen door het ophijsen voor
dat de verstijving aangebracht is.
De korte opslagtijden —  m axim aal twee 
weken —  van het m ateriaal in  de werk
plaats zijn gedeeltelijk bereikt door de 
platen van de staalwerken te betrekken



Fig. 2.1 Werk aan de tankers van 227.000 ton is begonnen op de werf van Arendal vande Götaverken-groep

in  volledig afgewerkte toestand: op m aat 
gesneden en gevlakt, staalgestraald en 
in  enkele gevallen, in  de grondverf.
In  de nieuw e w erkplaats w orden bedrijfs
ongevallen bijna geheel voorkom en, om 
da t praktisch alle w erkzaam heden m et 
platen gem echaniseerd zijn en er geen 
zw aar hijswerk voorkom t op de  arbeids- 
stations. Deze liggen alle vast en orders 
voor m ateriaal en  andere m ededelingen 
w orden per telefoon overgebracht.
D e gehele werkplaats, m et inbegrip van 
de opslagplaatsen voor p laten  en profie
len, is behoorlijk verw arm d en de  toe
gepaste m ethoden van  lassen m aken sa
m en m et de effectieve ventilatie h inder
lijke gas ontwikkeling bij het lassen een 
zaak van het verleden. O m dat de platen 
bew ogen worden door roltransporteurs, 
is er heel weinig lawaai.
V erdere  plannen houden rekening met 
een uitbreiding van  de w erkplaats voor 
vlakke secties m e t een hal voor de toe
voeging van plaatspant-onderdelen aan 
de secties. In  feite w ordt een zekere hoe
veelheid van  dergelijk w erk al uitgevoerd 
in  de vlakke-sectie-w erkplaats in zo verre, 
dat o p  sommige secties plaatspantdelen 
vastgezet worden, w aarvan h e t lassen 
voltooid wordt, nadat deze u it de  w erk
plaats afgevoerd zijn.

Op 17 februari 1969 is de eerste sectie 
opgericht van  h e t leidende schip in de 
serie van 227.000-tons schepen van Gö- 
taverken in een van de twee bouwdokken 
in A rendal. D aarm ee heeft de  werf een 
begin gem aakt m et de stroom  van niet 
m inder d an  10 van dergelijke schepen, 
die besteld zijn door reders in  Noorwe
gen, H ong Kong, Zweden, Engeland en 
Liberia.
D e schepen krijgen een lengte o.a. van 
332,23 m , breed te  over de spanten van 
45,59 m  en een holte to t bovendek van 
26,67 m. Z e  zullen alle aangedreven 
worden door G ötaverken/Stal-Lavaltur- 
bines, d ie  32 .450 spk zullen leveren.
N u de eerste sectie van het leidende 
schip, da.t bestem d is voor de  Smedvigs 
Tankrederi te  Stavanger, in  het bouwdok 
opgesteld is, kan  men naar waarheid zeg
gen, dat de werf van A rendal zijn be
stem m ing gevonden heeft. Het grootste 
schip, d a t hier al gebouwd is en dat toe
vallig ook h e t grootste schip is, dat tot 
nog toe in  Zweden gebouwd is, mat
120.000 ton dw. Ofschoon Arendal ont
worpen w erd in  een tijd, toen schepen 
van m eer dan  200.000 ton in een be
trekkelijk verre toekomst schenen, kan 
het produktiesysteem  zonder schokken 
aangepast w orden aan de lopende serie.

De nieuwe werkplaats voor vlakke sec
ties, die onlangs ingewijd w erd geeft een 
vergroting van de produktiecapaciteit, 
die het aanhouden van korte leverings- 
tijden veilig stelt, zelfs voor deze grote 
tankers. De inrichting van de bestaande 
werkplaatsen en van de bouwdokken zijn 
geheel opgewassen tegen het werk, dat 
met deze scheepsgrootten gepaard gaat.
In feite zullen de lopende 227.000-tons 
schepen de eerste scheepsrompen zijn, die 
alle rijen van bodem blokken in  de bouw
dokken benutten en de eerste, waarvoor 
het nodig zal zijn meer d an  een van de 
hydraulische ram m en te gebruiken, die 
de groeiende rom p verder langs de banen 
drukken als er nieuwe secties aangezet 
worden in de overdekte bouwloods. Met 
andere woorden: de bouwdokken te 
Arendal zullen n u  volledig benut worden. 
Naast de nieuwe werkplaats voor vlakke 
secties omvatten andere verbeteringen te 
Arendal de verlenging van de afbouw- 
kade m et 50 m  en baggerwerk bij de 
kade en  in het toegangskanaal om de 
diepte en breedte ervan te  vergroten —  
het laatste in hoofdzaak om  meer ruimte 
voor de sleepboten te maken.
Ofschoon het produktiesysteem over het 
geheel onveranderd blijft en de scheeps
bouw in overeenstemming blijft met het 
„traditionele” van Arendal, brengen de 
laatste series niettem in bepaalde nieuwe 
omstandigheden voor het personeel mee. 
Daarom zijn een aantal bijeenkomsten 
georganiseerd op  de werf om  te bereiken, 
dat alle betrokkenen en in  het bijzonder 
de toezicht houdende staf, de veiligheids
beambten en de vertegenwoordigers van 
de vakvereniging volledig ingelicht zijn 
voor hun toekomstige taken.
De nieuwe omstandigheden zijn voorna
melijk afkomstig van de grote afmetin
gen van alles w at met deze schepen sa
menhangt. De invloed daarvan komt niet 
in de laatste plaats tot uiting in de nood
zaak de tarieven voor stukwerk opnieuw 
vast te  stellen. W at ten slotte voor een 
knieplaat aangezien wordt in  een 70.000- 
tonner m oet voor de stukwerkprijs aan
gezien worden als een plaat in het geval 
van een 227.000-tonner. H e t middenzaat- 
hout van een 70.000-tonner is minder 
dan 4 m  hoog. In  dë nieuwe schepen is 
dit onderdeel 7 m  hoog.
Bij rom pen van  deze grootte worden de 
afstanden zo groot, dat zich communi- 
catie-problemen voordoen. E r zijn daar
om een aantal maatregelen getroffen om 
de toegang to t de romp en verplaatsingen 
daarbinnen te vergemakkelijken. E r zijn 
daarom bijvoorbeeld liften voor 25 man 
geïnstalleerd voor transport tussen de zij
kanten van het dok en het bovendek, dat 
17 m boven de kade zal komen. E r zul
len een aantal toegangsgaten in het dek en 
in de rom pplaten gesneden worden. 
Voorts zal een lift worden aangebracht 
bij het achterschip die daar zal blijven 
tot de afbouw voltooid is. H et resultaat 
zal zijn een snellere verplaatsingsmoge-
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lijkheid in  en  om  deze grote rom pen dan. 
norm aal bij veel kleinere rom pen ver
w acht k a n  w orden.
E r  za l geen grote verandering in  de werk
gelegenheid bij A rendal optreden als re
su ltaat van  h e t begin van deze nieuwe 
serie. D a t wil niet zeggen, dat de werf 
geen tek o rt aan. arbeiders heeft —  van 
lassers en  plaatw erkers in  het bijzonder 
is er slechts weinig aanbod —  m aar het 
probleem  zal niet m eer zo acuut zijn dan 
tevoren. In  zeer grote m ate w ordt dit te
kort tegengegaan door he t invoeren van

V an de afdeling Industriële Ontwikkeling 
van h e t M inisterie van Econom ische Zaken 
w erd over bovenstaand onderwerp het vol
gende b erich t ontvangen, opgesteld door de 
T echnisch  W etenschappelijke A ttaché te 
W ashington U.S.A. d.d. 19-4-1969.
Op 21 m aart 1969 werd in W ashington D.C. 
een persconferentie gehouden betreffende 
bet p ro jec t BOM EX, het Barbados Oceano- 
graphic and  M eteorological Experim ent. D it 
p roject is het meest intensieve w etenschappe
lijke onderzoek  dat ooit is uitgevoerd over 
een groo t oceaanoppervlak.
In m ei, jun i en juli 1969 zullen gegevens 
verzam eld  w orden van  een deel van de at
m osfeer en de oceaan in een gebied van
200.000  km 2 van de A tlantische Oceaan ten 
oosten van  Barbados, dat zich in verticale 
rich ting  u itstrek t van een hoogte van 30 km  
tot de zeebodem  op een diepte van 5,4 km. 
D e gegevens zullen w orden verzam eld met 
behulp  van 24 vliegtuigen, 10 schepen, een 
aantal satellieten, een dozijn boeien, een 
vaartu ig  dat van horizontale in verticale 
stand w o rd t gebracht. Ongeveer 1500 men
sen zijn bij het program m a betrokken. H et 
totale p ro ject bestaat u it m eer dan 80 deel
p ro g ram m a’s van  zeven federale ministeries 
en onafhankelijke bureaus, zeven industriële 
lab o ra to ria  en 19 universiteiten in de V.S., 

•C anada en Barbados. D e deelnemers van het 
U .S. G overnm ent zijn: D epartm ent of Com- 
m erce (Environm ental Science Service Ad- 
m inistration), D epartm ent of Defense (U.S. 
A ir F o rce , U .S. Navy, U .S. Arm y, National 
G u ard  B ureau), D epartm ent of the Interior 
(B ureau of Com m ercial Fisheries), D epart
m ent o f T ransportation  (U.S. Coast Guard), 
A tom ic  E nergy  Commission, N ational Aero- 
nau tics and  Space A dm inistration, en de 
N a tio n a l Science Foundation .
B O M E X  is het eerste van een serie onder
zo ek p ro g ram m a’s op gro te schaal, die ge
p land  zijn  in internationaal verband in het 
kader v a n  het G lobal A tm ospheric Research 
P ro g ram  (GARP) en die gericht zijn op de 
on tw ikkeling  van de zogenaam de World 
W eath er W atch.
H et g rootste gedeelte van de h itte van de zon 
w ord t opgenom en door de tropische oceanen 
tussen  30 graden noorder- en 30 graden 
zu iderbreed te, een gebied dat de helft van 
het aardopperv lak  vertegenwoordigt. De 
aarde daarentegen verliest hitte door straling 
die op alle breedtes ongeveer gelijk is, zodat 
h itte  overgeplaatst m oet w orden van de 
equato ria le  gebieden n aar hogere breedtes. 
V reem d  genoeg w ordt d it hitte-transport niet 
do o r de  oceanen verzorgd m aar voornam e
lijk  d o o r de atmosfeer. D it proces, waarover 
nog m a ar betrekkelijk  weinig bekend is,

nieuwe werkbesp arende installaties.
De onlangs geopende w erkplaats voor 
vlakke secties geeft daarvan een goed 
voorbeeld, m aar andere vernieuwingen, 
in het bijzonder in  de vorm  van nieuwe 
1 asideeën, hebben  ook geholpen om het 
benodigde aantal vakarbeiders te verm in
deren.
H et plan is om  elk van de nieuwe tan 
kers gereed te  hebben binnen 140 w erk
dagen to tale  bouwtijd. D it betekent een 
mogelijke aflevering van m eer dan vier 
schepen per jaar.

schijnt in  drie stadia te geschieden. E erst 
verhuist deze energie naar de atm osfeer in 
een turbulente grenslaag m et een dikte van 
ongeveer 1,8 km . H et grootste gedeelte van 
deze energie w ordt in de vorm  van w ater
dam p als la ten te hitte door de lucht u it de 
oceaan opgenom en. Vervolgens vindt de 
energie zijn weg van de grenslaag n aar de 
bovenlagen van  de troposfeer. Tenslotte 
vindt dan  het transport p laats n aar de hogere 
breedten door de snelle luchtstrom ingen, 
soms in  de vorm  van  „jet stream s” .
H et doel van B O M EX  is de eerste twee 
stappen in dit proces te onderzoeken, door 
het verrichten van  detailm etingen betreffende 
de uitwisseling v an  energie tussen de oceaan 
en  de atm osfeer en de verticale en horizon
tale spreiding van  deze energieën in de 
oceanen en in  de atm osfeer. Voorts zal w or
den getracht een voorspelling te doen van  de 
zee-lucht interactie in dat gebied m et behulp 
van  een m athem atisch model gebaseerd op 
conventionele en  satelliet-waarnem ingen. 
H et uitvoerige en  continue onderzoek van 
het oceaangebied dient voorts als onder
steuning van vele andere studies betreffende 
tropische circulatie, stralingsbalans, oceaan
circulatie, inw endige golven e.d., welke 
studies w orden uitgevoerd door grote aan
tallen onderzoekers van universiteiten en 
regeringslaboratoria.
G edurende de m aand  juli zal een studie w or
den uitgevoerd door een aantal vliegtuigen 
betreffende tropische weerverstoringen, met 
het speciale doel de nodige inform atie te 
verkrijgen voor verbeterde m athem atische 
m odellen van  de w ereldatm osfeer. H et 
v luchtprogram m a zal voortdurend w orden 
opgesteld aan de hand  van  continu genom en 
fo to’s, die d irect te Barbados w orden on t
vangen via N A SA ’s A TS-III (Applications 
Technology Satellite). Deze satelliet zal d aa r
toe een stationaire positie boven het Bar- 
bados-gebied gegeven worden.
Gegevens van vijf ESSA-satellieten en twee 
N im bus-satellieten zullen w orden gebruikt 
voor het verkrijgen van fo to ’s van  het 
w olkendek in h e t BOM EX-gebied. O m  de 
interpretatie van deze ruim tew aarnem ingen 
mogelijk te m aken zullen een aantal vlieg
tuigen gedetailleerde w aarnem ingen doen 
van wolken, tem pera tuur van  het zee-opper- 
vlak, toestand  van  de zee, en andere oceano- 
grafische en m eteorologische verschijnselen. 
E en groot aantal platform s en w aarnem ings- 
system en is vereist in  het experim ent. V ier 
schepen zijn gestationeerd op de vier hoeken 
van het BOM EX-gebied, terwijl een schip in 
het m idden is geplaatst. Speciale anker- 
system en zijn voor deze vijf schepen ontw ik
keld en  het zal voor het eerst zijn dat sche
pen van  deze grootte geankerd w orden in

N aast de eerste 227.000-tonner bouw t 
A rendal een O B O-carrier van  76 .000 ton 
dw. A ls dit laatste schip afgeleverd is 
zal het orderboek van A rendal niets an
ders m eer bevatten dan schepen van
227.000  ton en drie schepen van 96.000 
ton, w at overeenkom t m et w erk  over ca. 
30 m aanden. V erder worden er nog drie 
schepen van 96.000 ton gebouwd op  de 
andere scheepswerf van de Götaverken- 
groep, Öresundsvarvet, w aar ook een 
aantal kleinere vaartuigen in bestelling is.

w ater m et een diepte van 5,4 km  voor een 
dergelijke tijdsduur. Vijf speciaal ontworpen 
Signal Conditioning and R ecording Device 
(SCARD) eenheden w orden aan  boord  van 
deze vijf schepen geïnstalleerd om  gegevens 
van  de atm osfeer en de oceaan vast te leggen. 
D e banden die door deze eenheden w orden 
geproduceerd, zullen regelm atig per vlieg
tuig vervoerd worden naar de Mississippi 
T est Facility van de NASA, w aar ze dan 
onm iddellijk worden verw erkt. D e project
leiding kan dan de bruikbaarheid  der gege
vens vaststellen zodat eventueel het waar- 
nem ingsprogram m a gewijzigd kan  worden. 
Deze gegevens zullen tenslotte alle verza
m eld w orden bij het N ational W eather 
R ecords C enter te Asheville, N o rth  Carolina. 
E en  uniek  stabiel p latform , F L IP  genoemd 
(F loating  Laboratory  Instrum ent Platform ), 
w ord t beschikbaar gesteld door de U.S. Navy 
en het Scripps Institution of O ceanography 
gedurende de m aand mei. D it platform  
w ord t in horizontale positie n a a r  een punt 
aan  de zuidelijke rand  van het gebied ge
sleept, w aar dan de ballasttanks met w ater 
w orden volgepompt om  het p la tform  in de 
verticaie positie te brengen. W anneer het 
p la tform  geheel verticaal staat, bev ind t zich
16,5 m van de totale lengte van 106,5 m 
boven water, terwijl de overige 90 m  zich 
u itstrek t to t in het stille, bewegingsloze ge
deelte van de oceaan.
V ijf andere schepen zullen voorts regelmatig 
bepaalde routes varen en velerlei metingen 
verrichten. E en  dozijn boeien w ordt uitge
zet voor het meten van  w indkracht en -rich
ting, tem peratuurprofielen, oceaanstrom ing, 
enz.
H et grootste gedeelte van de gegevens zal 
w orden uitgewerkt door de individuele 
onderzoekers en tenslotte beschikbaar wor
den gesteld aan het N ational W eather 
R ecords C enter of aan het N ational 
O ceanographic D ata Center, w aar ze be
sch ikbaar zullen zijn voor geïnteresseerden, 
ook u it andere landen.
D e Environm ental Science Services Ad
m inistration  (ESSA) zal als coörd inato r op
treden  voor alle program m a’s. H et gehele 
BO M EX -project staat onder leiding van  dr. 
J. P. K uettner van ESSA’s R esearch La
boratories. Geschat w erd dat de totale kosten 
voor het gehele project ongeveer $ 18 mil
joen zullen bedragen.
D ocum entatie met gegevens over het gehele 
project, over de deelnem ende vliegtuigen, 
schepen, satellieten en boeien, en enige glans
fo to ’s zijn ter inzage verkrijgbaar bij het 
M inisterie van Econom ische Z aken, afdeling 
Industriële Ontwikkeling, Bezuidenhoutse- 
weg 30, Den H aag (telefoon: 070-814011, 
toestel 2361, de heer W. Jonkers). A ldaar 
zijn eveneens extra exem plaren van d it be
rich t beschikbaar.

Barbados Oceanographic and Metereological Experiment



REDERS, SCHEEPSBOUWERS E N  NORMALISATIE?

Causerie, gehouden voor de Nederlandse 
Vereniging van Technici op Scheepvaart
gebied, afdeling A m sterdam , door ir. J.
H. Schneider, van de Stichting Nederl. 
Scheepsbouw Industrie, tijdens een lunch- 
bijeenkom st op 13 m ei 1969 in het Vic
toria H otel te A m sterdam .
D it praatje-na-tafel leent zich uiteraard 
niet om de drie in  de titel genoem de on
derw erpen zelfs m aar sum m ier te  behan
delen. Essentieel in de titel is dan ook het 
vraagteken, als aankondiging van veel 
vragen, die ik  u in deze causerie zal voor
leggen.
D e bekende beslissing van Ford  om trent 
de verscheidenheid van kleuren die de 
koper van een F ord-auto  —  zij h e t met 
slechts één restrictie —  ter beschikking 
stonden, was psychologisch nu niet be
paald de beste aanpak van de k lan t en 
moest dan ook al spoedig herzien worden. 
O p deze lunch-bijeenkom st m ag ik  als 
m.i. juistere aanpak wel uitgaan van de 
opdruk van de verpakking der suiker
klontjes, die ik dit voorjaar op' M allorca 
bij de koffie en de thee kreeg: Especial 
para  esta Casa. In  de m eeste gevallen 
zonder naam sverm elding van het huis.
O p een van de eerste vakantiedagen, toen 
ik  nog niet geheel los van het achter
gelaten werk was, vertaalde ik dit met:
„D it schip is in overleg tussen reders en 
werven speciaal ontw orpen”. In  dit ge
zelschap m et m ijn excuses voor de ver
gelijking van het persoonlijke schip met 
het onpersoonlijke suikerklontje.
N u is een schip, ook al vanwege zijn 
gebruik op het w ater gelukkig geen sui
kerklontje. E n  toch . . .  —  en  daarm ee 
wil ik dan het speciaal voor het naamloze 
huis verpakte suikerklontje laten varen —  
is er tussen tankers, coasters en vele an
dere schepen per soort n iet een zeer grote 
gelijkheid? E n  zouden er aan boord  wan
neer wij kijken n aa r de functie, niet vele 
onderdelen aan dek, in  de accommodatie, 
in de m achinekam eruitrusting, in de 
bouw van het casco, enz. zijn, die dank 
zij een goed doordachte constructie on
danks hun  uniform iteit het naam loze op
schrift zouden kunnen dragen „Speciaal 
voor u  ontw orpen”?
D e verscheidenheid in allerlei construc
ties en onderdelen is dikwijls m eer tradi
tioneel dan functioneel, zowel w at be
treft de uitvoering door de wei-ven, als 
de eisen van de rederijen. En van traditie 
heeft dezelfde F ord  eens gezegd „History 
is bunk” : Geschiedenis is ballast.
Een pleitbezorger voor m eer technische 
eenheid m ag zich bij h e t constateren van 
een functioneel onnodige verscheidenheid 
en  bij zijn kritiek op to t sleur geworden 
traditie gerust op die uitspraak baseren.

Hij mag aanvaarding van door alle be
trokkenen goed doordachte voorstellen 
verwachten en deze uit een oogpunt van 
concurrentie op de buitenlandse m arkt 
als een noodzaak propageren.
Hij m oet zich echter ook terdege reali
seren, dat w at heden goed en verantwoord 
is, na kortere of langere tijd geschiedenis 
zal kunnen zijn en dan als ballast over 
boord zal m oeten worden geworpen en 
door een m odernere conceptie vervangen. 
Norm alisatie w ordt wel voorgesteld als 
de verstarringsboem an. Terecht, onder 
om standigheden. T en  onrechte als wij ons 
op het juiste m om ent —  en dus snel —  
kunnen aanpassen aan gewijzigde omstan
digheden, voortvloeiende uit niet steeds 
te voorziene technische ontwikkelingen op 
velerlei gebied.
U it het R apport Keyzer zou ik in het 
verband van deze causerie twee aanbeve
lingen willen lichten: de bouw van stan
daardschepen en de stimulering van de 
bedrijfsnorm alisatie.
D oor de Stichting Nederlandse Scheeps
bouw Industrie zullen wat de tweede sug
gestie betreft zeer binnenkort de eerste 
bedrijfsnorm en uitgegeven worden onder 
de auspiciën van de Koninklijke Neder- 
landsche Reedersvereeniging en de Unie 
van R eders in de Kleine Handelsvaart 
enerzijds en de Cebosine en de Scheeps- 
bouwvereniging „Hoogezand” anderzijds. 
Bij de totstandkom ing zijn dus zowel de 
rederijen als de werven ten nauwste be
trokken.
Door de Stichting Nederlandse Scheeps
bouw Industrie is ingesteld de W erk
groep Prioriteiten Bedrijfsnormalisatie, 
welke een tiental prioriteiten heeft opge
steld. Ik  noem daarvan hier: sortiments- 
beperking van halffabrikaten als profiel 
en staf, m ateriaalvoorschriften, tekening- 
voorschriften, diverse onderdelen, beves
tigingsmiddelen en pijpen, flenzen, enz.
In  de Algem ene Commissie Bedrijfsnor
m alisatie worden deze onderwerpen of de
len ervan aan kleine Commissies ad hoe 
—  w aarin evenals in  W .P.B. en A.C.B. 
zowel de verschillende afdelingen van de 
werven als de rederijen vertegenwoordigd 
zijn —  ter bestudering gegeven. Daarna 
w orden zij door het Centraal Bureau Be
drijfsnorm alisatie Nederlandse Scheeps- 
bouw industrie uitgewerkt en uitgegeven, 
nadat kritiek aan alle betrokkenen is ge
vraagd.
D e BN S-norm en zijn voor de leden van 
de Stichting, de werven dus, niet bindend. 
W èl w ordt verwacht, dat deze in nauwe 
sam enwerking tussen en m et volledige in
spraak van alle betrokkenen opgestelde 
aanbevelingen op basis van vrijwilligheid 
door hen zullen worden aanvaard en dus 
binnen het eigen bedrijf bindend zullen 
worden verklaard. O ok zij zijn „Especial 
para esta C asa”.

Moeten werkelijk veel voorkomende de
len om slechts enkele te noemen: kluizen, 
verhaalrollen, stalen en houten deuren, 
hut- en kombuisinrichting anders worden 
gemaakt omdat de verschillende werven 
het altijd verschillend hebben gedaan?
Kunnen de rederijen samen met de wer
ven niet komen tot enkele standaarduit
voeringen? W aarom  niet?
Niet met normalisatie als doel, m aar als 
middel om te komen tot een algemeen 
aanvaarde uitvoering, die door de een
heid van uitvoering in serie kan worden 
vervaardigd door enkele werven of door 
speciale toeleveringsbedrijven tegen lage 
prijs en met korte leveringstijd?
Evenmin als het argument van de wer
ven: „Wij hebben het altijd zo gedaan” , 
is het argument van de reders: „Ons per
soneel is aan onze uitvoering gewend” 
een reëel argument. Het personeel is zo 
goed, dat het bij het overstappen op een 
van een andere maatschappij gecharterd 
schip van eventuele verschillen in feite 
geen bezwaren ondervindt.
Wanneer onze reders in goedkope landen 
genoegen m oeten nemen met constructies, 
die eenvoudiger en goedkoper zijn dan 
die welke zij hier eisen, moet het mogelijk 
zijn om in Nederland gezamenlijk een 
goed en goedkoop produkt te maken, dat 
voor iedereen aanvaardbaar is. M.a.w. 
om door een gezamenlijke waarde-analyse 
te komen to t een niet duur en toch waar
devol produkt.
Wanneer ondernemingen bij samengaan 
in fusie-verband een deel van hun ge
schiedenis als ballast over boord moeten 
werpen omdat de grotere eenheid het eist, 
waarom kunnen andere het dan niet als 
—  misschien zonder dat men het be
seft —  hun bedrijfsefficiency en dus hun 
zelfstandige bestaansmogelijkheid er om 
vragen?
En waarom kan wat voor onderdelen mo
gelijk is niet m et verstand en beleid toe
gepast worden op bepaalde scheepstypen?
Als wij nü nog menen dat het niét kan, 
waarom kan h e t dan voor verschillende 
scheepstypen in landen achter het ijzeren 
gordijn al lang wel? En waarom blijkt er 
een internationale markt te zijn voor in 
Nederland ontworpen en gebouwde bag- 
gervaartuigen, in enige typen en grootten 
gestandaardiseerd in hoofdafmetingen en 
met soepelheid in aanpassing aan bepaal
de omstandigheden? M et door de eenheid 
aantrekkelijke prijzen en leveringstijden, 
óók voor reservedelen.
Laten de reders het op zich zitten, dat 
wat hun jongere luchtvaart-collega’s door 
overleg uit welbegrepen eigenbelang wèl 
kunnen: „eenheid ter wille van de inves
tering en dus de bedrijfseconomie”, zij 
als oude waterrotten niet zouden kun
nen?



In zijn boek  „O nze welvaartstaat” geeft 
prof. dr. F . H artog een economische ana
lyse en m erk t daarin onder het hoofdstuk 
„A chterblijvende sectoren” op, dat men 
een aantal factoren die van invloed zijn 
op de werkgelegenheid niet in  de hand 
heeft. M e t nam e noem t hij in dat ver
band de buitenlandse concurrentie en de 
technische vooruitgang. W aarna dan wat 
betreft de in  moeilijkheden verkerende 
sectoren, m et nam e de scheepsbouw, de 
zeescheepvaart, en de textielindustrie wor
den genoem d.
„V olstaan  w ordt m et de enkele vermel
ding” aldus prof. H artog. N iet volgens u 
en onze andere Nederlandse vakgenoten 
uit scheepvaart en scheepsbouw!
A an de verbetering van de concurrentie
positie van  de scheepsbouw èn de scheep
vaart k a n  m eer gedaan worden, dan 
reeds w ord t gedaan.
M eer nog dan to t nu toe veelal geschiedt 
zullen wij open m oeten staan voor de

mogelijkheden die de voortgang van de 
techniek ons biedt.
De gemiddelde constructeur is —  men 
mag gerust zeggen —  onvoldoende op 
de hoogte van de ontwikkeling en de nieu
we m ogelijkheden op het gebied van de 
metalen en hun verwerking.
De voordelen van serieproduktie liggen 
voor het grijpen, m aar zijn dikwijls onbe
reikbaar door een wand van individua
lisme.
De ontwikkeling en  de voortschrijding der 
com putertechniek scheppen mogelijkhe
den die wij niet nà  m aar vóór onze con
currenten zullen moeten onderkennen en 
ons ten nutte maken.
Wij hebben m et succes containervervoer 
over korte afstand, en op bescheiden 
schaal, ook intercontinentaal. Als wij ken
nis nemen van grote projecten voor in
tercontinentaal containervervoer in ande
re landen dan  geeft het m oed te weten, 
dat R otterdam  de grootste container-ver-

ladingscapaciteit van E uropa heeft. Het 
bewijst dat wij in ieder geval tijdig de 
laad- en losapparatuur hebben gescha
pen om in deze nieuwe technische ont
wikkeling onze partij mee te  blazen.
M aar . . .  op geen enkel terrein van 
scheepsbouw en scheepvaart m ogen wij 
m et open ogen voor de problem en niets 
of althans te weinig doen. H e t „Volstaan 
m et de vermelding” van prof. H artog  is 
niets doen, erger zelfs bew ust niets doen 
in  een situatie die om  actie vraagt.
Z oals u reeds hebt bem erkt, heeft het 
suikerklontje zich m in of m eer ontwik
keld to t een „zure bom ”. V oor vele A m 
sterdam m ers een lekkernij en voor u hoop 
ik een —  ondanks alles —  aanvaardbare 
toespijs met een nasm aak van  bezinning 
om  gezamenlijk middelen te  verwezen
lijken ten  einde zowel de N ederlandse 
rederij als de Nederlandse scheepsbouw 
en daarm ee onze N ederlandse economie 
te dienen.

T E W A T E R L A T IN G  „ESSO  N E D E R L A N D  50”

Op 23 m ei jl. werd bij scheepswerf De 
H oop in  Schiedam de Esso Nederland 50  
met goed gevolg te water gelaten. Doop- 
ster was m evr. M. C  van  Zwieten. H et 
schip is speciaal gebouwd en ingericht 
voor de aflevering van smeerolie aan zee
schepen. H e t kan 100.000 liter smeerolie 
in bu lk  vervoeren. E r  zijn 10 com parti
m enten w at het mogelijk m aakt tien ver
schillende produkten te vervoeren. Boven
dien kunnen 100 vaten van 200 liter in 
een speciaal vatenruim  w orden meegeno
m en. V oor het laden en lossen hiervan 
is een 13 m  lange, ongestaagde en 180 
graden  draaibare vatenm ast geïnstalleerd. 
D it gespecialiseerde schip werd gebouwd 
om de snelheid van smeerolieleveringen 
aan zeeschepen te bevorderen. De „quick 
despatch” is een van de belangrijkste as
pecten  van de m oderne bulk-, carrier- en 
container-vaart. Bovendien nem en grote
re schepen steeds m eer smeerolie af. Le- 
veringen van 40.000 liter zijn geen zeld
zaam heid. Zulke hoeveelheden kunnen 
m et eigen bunkerschepen w orden gele
verd  onder garantie van optim ale kwali- 
teits- en  af leveringscondities. D e  Esso N e
derland 50  is het tweede smeeroliebun- 
kerschip van de m aatschappij.
De technische gegevens zijn: lengte over 
alles 28 ,30  m, lengte tussen de loodlij
nen 26 ,80  m , breedte 5 m, holte 1,80 
m, voortstuw ing 4-tak t D A F-diesel van 
165 pk , w aarachter een twin disc koppe
ling, snelheid 17 km /uur.
D e hydraulische hijslier van de vatenmast

ontleent zijn vermogen aan de voortstu- 
wingsmotor, evenals de voor en achter 
geïnstalleerde hydraulische ankerlieren. 
Een Therm opac ketel van 70.000 c d . in 
de m otorkam er kan het produkt in de 
achterste zes tanks, die zijn uitgerust m et 
verwarmingsspiralen, op elke gewenste 
afleveringstem peratuur brengen.

In  de stuurhut zijn o.a. een radar-instal- 
latie, bochtaanwijzer, kom pas, m arifoon 
en sem afoon geïnstalleerd.
V oor de drie bem anningsleden is een ge
com bineerde eet-zit salon ingericht en 
voor ieder bem anningslid een eigen slaap
vertrekje om dat dag- en nachtservice-ver- 
lening voorkomt.



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

N .y . Koninklijke Nederlandsche 
Grofsmederij, Leiden
Op 2 juni 1969 is ir. K . Boum an in de 
algemene vergadering van aandeelhouders 
benoem d tot m ededirecteur van de N.V. 
Koninklijke N ederlandsche Grofsm ederij te 
Leiden.

Mutatie Scheepvaartinspectie,’s-Gravenhage
M et ingang van 1 april 1969 is de heer 
D. B akker ing., bevorderd to t Inspecteur 
voor de Scheepvaart bij de Scheepvaartin
spectie.

Mutaties bij Radio-Holland N.V.
D e heer W . P. Stiekema ing., is met ingang 
van 16 juni 1969 benoemd tot vertegen
w oordiger van de directie van Radio-Hol
land N.V. voor het rayon Rotterdam .
De leiding van het Radio-H olland kantoor 
in Rotterdam  is opgedragen aan de inspec
teur, de heer H . J. K erkhof.
Als hoofd van o.m. de afdelingen perso
neelsvoorziening en adm inistratie etc. van 
het kan toor Rotterdam  w erd benoemd de 
heer A. J. de Bock.

Koninklijke Nederlandsche 
Reedersvereeniging, ’s-Gravenhage Samenstelling van het bestuur 1969/1970
Jhr. H . Reuchlin, voorzitter; m r. J. Prins, 
ondervoorzitter; W. A. Schreuder, onder
voorzitter; m r. L. ter Braake; m r. R. J. H. 
Fortuyn; M . C. K ieft; R. J. M arsm an; D. 
Rodenburg; H . M. van der Schalk; E . H. 
V erkoren; drs. H . van der V orm ; P. de 
V reede; G. W arnderink V inke; mr. D. A. 
D elprat, buitengewoon bestuurslid; H . Ha- 
rinck, buitengewoon bestuurslid; mr. J. B. 
M eyer, buitengewoon bestuurslid; mr. J. J. 
Oyevaar, buitengewoon bestuurslid; ir. L. 
P. Ruys, buitengewoon bestuurslid; W. V er
maas, buitengewoon bestuurslid; mr. H. L. 
de Vries, buitengewoon bestuurslid; mr. H. 
R. H oekstra, directeur; ir. A. van der 
Toorn, directeur Technische en Nautische 
Zaken en mr. M. A. von Oven, adjunct- 
directeur.

Nieuwe secretaris voor de Society of Naval 
Architects and Marine Engineers (SNAME)
H et is m et enige terughoudendheid dat het 
U itvoerend Com m ittee van SN A M E de 
aanvraag van de tegenwoordige secretaris, 
de heer M ervin H . G luntz, om te worden 
gepensioneerd, heeft goedgekeurd.
N a  m eer dan 10 jaa r deze positie to t volle 
tevredenheid te hebben verzorgd, zal de 
heer G luntz tot het einde van het jaar de 
inmiddels tot secretaris aangestelde heer 
Robert G. M ende, inwerken.
De heer M ende, die reeds 22 jaar lid van 
SN A M E is, was laatstelijk voorzitter van 
de N ew  Y ork M etropolitan afdeling.

Hillen de Lelie N.V., Amsterdam
Op 22 m ei 1969 is opgericht de „Naam loze 
Vennootschap H illen de Lelie” als voort

zetting van de in 1912 opgerichte firma 
..Ijzergieterij en M achinefabriek Joh. Hil
len de Lelie".
Als zelfstandige werkmaatschappij is de 
vennootschap na  de oprichting opgenomen 
in „de H ertel-groep", gevestigd Grasweg 
49, Amsterdam -N.
De directie zal gevoerd worden door de 
heren J. A. A. M. Hillen en ir. O. J. Koets.

Nieuwe directeuren in hoofddirectie S.H.V.
De in U trecht gehouden algemene verga
dering van aandeelhouders van de Steen- 
kolen-Handelsvereniging SHV heeft dr. G. 
van der W al benoemd tot lid van de raad 
van commissarissen in de vacature welke 
was ontstaan door het aftreden van de heer 
W. van Beuningen.
De hoofddirectie van de SHV werd met de 
benoeming van dr. Th. M. Scholtens en 
drs. A. Schuitm aker tot vijf leden uitge
breid. Van de hoofddirectie maken thans 
voorts deel uit dr. B. Pruijt (voorzitter), 
J. H. Oerlemans en ir. F. H. Fentener van 
Vlissingen.

Samenwerking Machinefabrieken
D e N.V. W erklust te Apeldoorn en N.V. 
Abex (division Denison) te Rotterdam, ge
ven kennis van samenwerking op het ge
bied van ontwerpen, monteren, inbedrijf- 
stellen en service-verzorging van hydrau
lische installaties.
D e N.V. Abex, gevestigd in het Verzamel
gebouw Rotterdam -Zuid, Strevelsweg 700- 
601, Rotterdam , tel. 010-17 14 78, levert 
de axiale plunjerpompen, schottenpompen 
en hun m otoren, alsmede bedienings- en 
servoschuiven, terwijl de uitvoering in han
den is van N.V. M achinefabriek Werklust, 
K anaal Z. 114, tel. 05760-3 43 63.

Fusie in kleine handelsvaart
J. V erm aas’ Scheepvaart Bedrijf N.V. en 
N.V. M aatschappij Vrachtvaart hebben be
sloten hun activiteiten in de kleine han
delsvaart met ingang van 1 juli 1969 samen 
te voegen.
D aartoe is een vennootschap onder firma 
opgericht, handelende onder de naam V er
enigd Scheepvaart Bedrijf V.S.B., gevestigd 
Baan 12 te Rotterdam .
H et nieuwe bedrijf zal zich ondermeer be
zighouden met het beheer van een vloot 
van 22 schepen in de droge-lading sector 
en tankvaart.
In het kader van de voorgestelde wijzi
gingen van de Nederlandse scheepvaartwet- 
geving met betrekking tot de kleine han
delsvaart ligt het voorts in de bedoeling 
zich te concentreren op de ontwikkeling 
en exploitatie van nieuwe scheepstypen. Al
dus w ordt de oprichting van het nieuwe 
bedrijf gezien als een logische stap op de 
weg naar schaalvergroting in de kleine han
delsvaart.
De leiding van de vennootschap berust bij 
de heren W. Verm aas en drs. W. Westra, 
directeuren van respectievelijk J. Vermaas 
en M aatschappij Vrachtvaart.

Geveke Intern. Transport N.V., Amsterdam
Binnen het kader van de recente fusie tus
sen Geveke Technische Ondernemingen

N .V . en Groenpol Electrotechnische Fa
briek N.V. is besloten om de Divisie Me
chanisering van Groenpol —  als afdeling 
Transportsystemen —  onder te brengen bij 
de werkmaatschappij Geveke Intern Trans
port N.V.
Om praktische redenen blijft de afdeling 
Transportsystemen voorlopig gehuisvest in 
het Geveke & Groenpolgebouw aan de Ka- 
belweg 25, Amsterdam-W . Telefoon 020- 
6 45 71. toestel 2187 t /m  2190.

Technische Hogeschool Delft
Geslaagd voor het doctoraal examen voor 
werktuigkundig ingenieur:
G. Deketh, Delft; R. Meijs, ’s-Gravenhage; 
C. van Heusden, Rotterdam ; J. P. L. D om 
misse, Amstelveen; L. J. van Proosdij, 
Doorn; C. de Jong, Am sterdam ; H . van 
Rooijen, Voorburg; J. L. H . M . Suerink, 
Diepenveen; B. F . Betz, A rnhem ; C. W. 
van Gorp, Barendrecht; D. J. de Korte, 
’s-Gravenhage; A. J. M uller, Delft; W. J. S. 
Baljé, Santpoort; C. Brem, N aarden; F. 
A. J. van Beukering, Voorburg; H. J. Dols, 
Weesp; A. C. Koelewijn, ’s-Gravenhage, 
J. Mes, Krimpen a.d. Lek; W. M ulder, Stads
kanaal; J. T. van Niekerk, Zoeterwoude; 
R. W. Regenbogen, Am sterdam ; J. J. L. 
M. Renders, Heerlen; F. T . M. Thijssen, 
Rotterdam.

Stichting Staalcentrum Nederland, 
Amsterdam
Het voorlichtingscentrum voor de toepas
sing van staal heeft een publikatie nr. 103 
uitgegeven. H et schema van de staalfa- 
bricage wordt op zeer originele wijze aan
gegeven.
Tegelijkertijd wordt een, uiteraard onvol
ledig, beeld gegeven van de uiteenlopende 
toepassingsgebieden van de verschillende 
walserijprodukten.
Het ook gegeven IJzer-koolstof diagram 
geeft op eenvoudige wijze de belangrijke 
relatie weer tussen de elementen ijzer en 
koolstof. De fabricage en IJzer-koolstof 
diagram zijn als wandplaten verkrijgbaar, 
alsmede de brochure nr. 103.
Het geheel kan gratis worden aangevraagd 
bij de Stichting Staalcentrum Nederland, 
Johannes V erm eerstraat 9 (postbus 5044), 
Amsterdam-Z.

Centraal Technisch Instituut TNO, Delft 
Vakantie-leergang voor 
Warmtetechniek 1969
Door de afdeling W arm tetechniek van het 
Centraal Technisch Instituut TNO, de Sec
tie W armtetechnologie van het Koninklijk 
Instituut van Ingenieurs en de Nederlandse 
Technische Vereniging voor Verwarming 
en Luchtbehandeling zal te U trecht in het 
Transitorium der Rijksuniversiteit op 9 en 
10 september 1969 de 31e Vakantie-Leer- 
gang voor W arm tetechniek worden gehou
den.
Het programm a is als volgt:
D insdag 9 sep tem ber
1. Geluid en pulsaties bij verbranding in 
vuurhaarden. Ir. G. Snellink, medewerker 
van de Afdeling W arm tetechniek van het 
C.T.I.-TNO.



Lunch
2. In  de praktijk  optredende wandbelas- 
tingen en vuurhaard-eindtem peraturen in 
vuurgangvlam pijpketels. Ir. J. Claus, m ede
w erker van de Afdeling W arm tetechniek 
van h e t C.T.I.-TN O .
3. Ontwikkelingen in de constructie van 
vuurgangvlampijpketels. L. Th. V. M eer
man, directeur D.S.V. N ederland N .V ., 
R otterdam .
W oensdag 10 september
1. Autogeen pijplassen in de centrale ver
warm ing. D r. W. Jansen,' bedrijfsdirecteur 
N ederlands Instituut voor Autogene M e
taalbew erking (AVAL), Rotterdam .
Lunch
2. H e t berekenen en beoordelen van niet 
hulpgestuurde veiligheidstoestellen. W . van 
Strien, algemeen procuratiehouder Econos- 
to N .V ., Rotterdam .
3. Circulatiepom pen voor verwarm ingsin- 
stallaties. C. van Vrede, d irecteur KSB 
Technisch Bureau voor N ederland N .V ., 
Zwanenburg.
D eelnem efskosten voor beide cursusdagen 
ƒ 25,— , voor één dag ƒ 15,— . Opgave to t 
deelnam e bij de Afdeling W arm tetechniek 
van het C .T .I.-TN O , postbus 260, D elft, 
tel. 01730-3 82 22 voor 25 augustus 1969.
1969 Westec te Los Angeles
V an 10 t /m  14 m aart 1969 w erd in Los 
Angeles voor de zesde achtereenvolgende 
m aal de W estern M etal and Tool Expo
sition & Conference gehouden. D e orga
nisatoren w aren de A m erican Society for 
M etals (ASM) en de A m erican Society of 
Tool and M anufacturing Engineers 
(ASTM E); een gedeelte van  de conferentie 
was m ede georganiseerd door de A m erican 
Society for N ondestructive Testing (ASNT). 
Op de conferentie in het B iltm ore Hotel 
w erden 160 lezingen gepresenteerd in een 
aantal zittingen m et o.a. de volgende titels: 
Titanium ; Environm ental Effects; A dvan
ces in H igh Strength Stainless Steels; R e
liability and Quality Control; Research in 
Progress; M anufacturing M anagem ent; M e
tal R em oval/Joining; F racture  M echanics; 
Composites; Oxidation Resistant Coatings; 
Contam ination Control Technology; N on
destructive Testing.
V oorts w aren er twee „Techtours”, be
staande u it lezingen in de ochtend en een 
tou r in de middag. D e onderw erpen van 
deze techtours w aren resp. N /C  Today 
en  Producibility Param eters; de tours w er
den gem aakt naar rtesp. M enasco M anu
facturing  Co. te Burbank en de Rye Canyon 
Facility  van Lockheed-California Co. te 
Saugus.
H e t volledige TW A-Bericht N o. 69-16, 
w aaru it het bovenstaande is overgenomen, 
kan worden aangevraagd bij: M inisterie van 
Econom ische Zaken, Afdeling Industriële 
Ontwikkeling, Bezuidenhoutseweg 30, 
’s-Gravenhage.

Stichting Nederlands Instituut voor 
Elektrowarmte en Elektrochemie, Arnhem 
Verslag van het 6e Internationale 
Elektrowarmtecongres
V oor het zesde Internationale E lektrow arm 
tecongres, dat van 13 t /m  18 m ei 1968 
te Brighton (Engeland) werd gehouden, be

stond grote belangstelling. A an dit congres, 
dat onder auspiciën van de Union In ter
nationale d ’Electrotherm ie (UIE) door het 
„British N ational Com mittee for Electro- 
heat” w erd georganiseerd, namen ruim 
800 personen u it 21 landen deel.
Evenals bij de vorige internationale elektro- 
w arm tecongressen het geval is geweest, is 
ook van dit congres een verslag in boek
vorm (totaal 1182 pagina’s) verschenen. In 
dit verslag zijn n ie t alleen de in totaal 132 
ingediende rapporten  in één van de drie 
congrestalen (Duits, Engels of Frans) in 
extenso opgenom en, m aar ook:
De sam enstelling van de „Com ités de P a
tronage”, van het Organisatiecomité en van 
het Com ité voor de beoordeling van de 
rapporten;
de indeling van  de rapporten  over de 7 
secties;
een lijst van de rapporteurs en van de 
deelnemers aan h e t congres; 
een overzicht van  de 18 werkzittingen; 
de tijdens de openingszitting gehouden re
devoeringen;
de van te voren samengestelde algemene 
rapporten m et betrekking to t de bovenge
noemde werkzittingen; 
de discussie van elke werkzitting (in extenso); 
de tijdens de sluitingszitting gehouden rede
voeringen, w aaronder samenvattingen van 
de diverse gehouden werkzittingen en de 
behandeling van  een drietal tijdens het 
congres gedane voorstellen.
Bovengenoemde rapporten, die door ex
perts op het gebied van de elektrowarm te 
werden ingediend, werden in de volgende 
secties ingedeeld:
Sectie I. (48 raporten): ijzer- en  staalin
dustrie, elektrom etallurgische processen en 
gieterij (staal en nonferro m etalen alsmede 
hun legeringen).
Sectie II. (5 rapporten): glas, keram iek en 
derivaten.
Sectie III. (22 rapporten): w arm tebehande
ling van m etalen en hun  legeringen (harden, 
gloeien, hardsolderen, ontgassen, enz.).
Sectie IV. (13 rapporten): w arm tebehan
deling van niet-m etallische materialen.
Sectie V. (15 rapporten): economie van de 
elektrowarm te, rationele toepassingsmoge
lijkheden van de elektrowarm te en aanslui
ting van elektrowarmte-installaties op het 
elektriciteitsnet.
Sectie V I. (23 rapporten): constructieële- 
m enten, m aterialen, wetenschappelijke pro
blemen, m etingen, berekeningen en onder
zoekingen.
Sectie V II. (6 rapporten): terminologie, nor
malisatie, voorschriften, docum entatie, voor
lichting, onderwijs, laboratoria.
Aangezien deze uitgave waardevolle gege
vens bevat over de vele toepassingen van 
de elektrow arm te, w aaronder de meest re
cente zoals de „U ltra  High Power” (UHP)- 
en plasm a-vlamboogovens, alsmede de elek- 
tronenstraalsm eltovens en de vacuümovens, 
is dit standaardw erk  zowel voor ovenbou- 
wende industrieën en gebruikers van elek
trische ovens o f verwarmingsinstallaties als 
voor w etenschappelijke instellingen en elek
triciteitsbedrijven blijvend van groot be
lang.
Exem plaren van dit standaardwerk, dat 
door h e t B ureau van de U IE  is uitgegeven

en dat in het form aat 21 X 29,5 cm is 
verschenen, kunnen tegen de prijs van 
Fr.F . 275,—  (exclusief BTW, verzendkos
ten e.d.) bij he t Bureau van de Stichting 
Nederlands Instituut voor Elektrow arm te 
en Elektrochem ie, Utrechtseweg 310 te A rn 
hem  w orden besteld.
Contra roterende scheepsschroeven
Op 12 decem ber 1968 organiseerde de af
deling N ew Y ork van de Society of N aval 
A rchitects and M arine Engineers een bij
eenkomst die geheel gewijd was aan te- 
gen-gesteld draaiende scheepschroeven.
Zes interessante voordrachten w erden op 
die dag gepresenteerd. Deze gaven een 
beeld van de voordelen, die toepassing van 
een dergelijk stel schroeven kan bieden. 
Sommige sprekers gingen in op de con
structieve problem en en gaven ontwerp-op- 
lossingen voor overbrengingen en asafdich
tingen.
De tekst van bovengenoemde voordrachten 
is ter inzage verkrijgbaar op de Afdeling 
Industriële Ontwikkeling, m inisterie van 
Econom ische Zaken, Bezuidenhoutseweg 
30, ’s-Gravenhage (tel. 070-81 40 11, toestel 
2361, de heer W. Jonkers).
A ldaar zijn ook ex tra  exem plaren van dit 
bericht verkrijgbaar.
Nieuwe Opdrachten
D rie Duitse „Partenredereien” hebben bij 
N.V. Scheepswerven Gebr. van d er W erf 
te  Deest bij Nijmegen, ieder één container
schip besteld voor resp. 62, 62 en 200 
containers van 35 ft.
Op deze opdracht was m ede van invloed, 
het door deze w erf ontw orpen en zeer suc
cesvol gebleken type Stadt A schendorf 
voor cellularized containervervoer.
V an de drie schepen zijn e r dan ook twee 
geheel identiek aan de Stadt A schendorf.
De schepen zullen worden voortgestuwd 
door resp. een 1800, 1800 en een 2 X 
3000 pk installatie. D e oplevering van deze 
schepen zal geschieden in mei 1970, augus
tus 1970 en decem ber 1970.
V oor het jaar 1969 staat nog op het werf- 
program m a de oplevering van een roll-on 
roll-off schip en een containerschip.
N adat reeds begin van d it jaar de A m e
rikaanse rederij Seatrain-Lines twee vol- 
containerschepen van elk 23.000 ton  dwt 
bij de w erf Rheinstahl-N ordseew erke in 
Em den had besteld, boekte deze w erf on
langs nog twee orders op soortgelijke sche
pen voor dezelfde opdrachtgever. Deze 
nieuwe order heeft een w aarde van rond 
100 mln DM . H et betreft h ie r schepen die 
1600 containers van het 20-ft type m et een 
snelheid van 25 knoop kunnen vervoeren. 
Ze krijgen een lengte van  290 m en zullen 
worden uitgerust m et twee P ra tt & W ithney 
vliegtuiggasturbines m et een verm ogen van
30.000 pk. Eén der essentiële voordelen 
van dit voortstuwingsmedium is, dat de tu r
bines 10 pet m inder plaats nodig hebben 
dan conventionele stoom turbines of diesel
motoren.
Op de to t de N.V. Nescos-groep behorende 
w erf van de N.V. G ebr. Sander te Delfzijl 
zal binnenkort een aanvang w órden ge
m aakt met de bouw van 2 shelterdeck- 
schepen van plm. 4500 ton  dw elk.
D it zijn de grootste schepen die tot n u  toe



ooit aan  een G roninger w erf in opdracht 
zijn gegeven.
D eze belangrijke o rder w erd  onlangs voor 
W estduitse rekening geboekt. Beide sche
pen, die geschikt zijn  voor de algem ene 
v rach tvaart en  tevens ingerich t zullen w o r
den voor het vervoer van containers, zullen 
elk m et een m otorverm ogen van 3600 pk 
w orden uitgerust, w aarm ee een dienstsnel
heid kan  w orden bereik t van 15 mijl.
D e lengte van de schepen bedraag t 101 m 
en de breedte 14,50 m.
Bij de N .V . Scheepsw erf G ebr. Sander 
w ordt m om enteel een  m otorkustvaartu ig  
van ca. 2500 ton  dw  m et een breedte van 
12,50 m voor D eense rekening geassem 
bleerd en  volledig afgebouw d.
In het k ad er van de sam enw erking der 
N .V . Scheepsbouw com binatie ,,N escos” zijn 
de secties voor d it schip door de N .V , 
Scheepsw erven G ebr. van D iepen te W ater
huizen gebouwd. H e t tran sp o rt van  de sec
ties n a a r D elfzijl geschiedde per dekschuit, 
w aarna assemblage op en do o r de w erf 
van de N .V . Sander plaatsvond.
In afw achting van de verbreding van de 
kunstw erken  in het W inschoterdiep  van  12 
to t 16 m doorvaartw ijdte, heeft de N .V . 
N escosgroep destijds besloten over te gaan 
to t deze tijdelijke oplossing, gezien de steeds 
toenem ende vraag n a a r  g ro tere  en  bredere 
kustvaartuigen.
D e twee schepen, die thans gecontracteerd  
zijn zullen echter com pleet door de N .V . 
Scheepsw erf G ebr. Sander w orden ge
bouw d.
H et eerste schip zal om streeks eind juni 
1970 opgeleverd w orden, terw ijl m en het 
tw eede schip denkt op te  leveren in de
cem ber 1970.

T e waterlatingen
Op 7 jun i 1969 is m et goed gevolg te  w ater 
gelaten de m otortanklich ter bouw num m er 
138 van  N .V . Y sselw erf Scheepsw erf en 
M achinefabriek  te R o tte rdam , bestem d voor 
N .V . In ternationale  R ivier T ankscheepvaart 
M aatschappij te R otterdam .
D eze m otortanklich ter is bestem d voor het 
vervoer van l.p.g. vinyl chloride. 
H oofdafm etingen zijn: lengte 83,20 m,
b reed te 9 ,44 m en ho lte  2,70 m .
In dit schip w ordt geïnstalleerd een 4-taki, 
enkelw erkende Stork-m otor van het type 
R H o218 K  van 660 p k  bij 700  om w /m in .
De bovengenoem de m o to rtanklich te r w ordt 
gebouw d onder toezicht van  B ureau  V eritas 
voor de klasse: 3 /3  I  1.1. (transport
d ’hydrocarbures, de ch lo ru re  de vinyle et 
d ’am m oniac liquéfiés a 17 k g /c m 2) A. & C.P.

Bij de scheepsw erf en  m ach inefabriek  D e 
Biesbosch in D ord rech t is 11 jun i jl. het 
m otorschip  Iris te w ater gelaten. H e t schip 
w ordt gebouw d in opdrach t van de W est
duitse rederij G erhard  Schepers in A schen- 
dorf.
D e Iris  is een enkelschroefs zeeschip m et 
een  draagverm ogen van 2460 ton . H e t is 
on tw orpen  voor h e t vervoer van  houtpak- 
ketten  m et gestandaardiseerde afm etingen. 
D aarn aast is het geschik t vo o r conta iner
vervoer. H e t schip heeft een  lengte van 
85 m eter en  een b reed te  van  14 m eter. De 
dieselm otor van h e t type M W M  T b RH S

345 A U  geeft h e t schip een snelheid van
13,5 knopen. O m  h e t laden te versnellen zijn 
drie laadbom en van  12 ton hefverm ogen ge
ïnstalleerd en zijn de luiken zo groot moge
lijk gem aakt.
Bij de N .V . Scheepsbouw- en R eparatie
bedrijf G ebr. S ander te Delfzijl is met goed 
gevolg het casco van  het nieuwe m otor- 
vrachtschip Lise N ielsen  te w ater gelaten 
dat w ordt gebouw d in opdracht van  de rede
rij „P rogress” te K openhagen.
D e Lise N ielsen  (bouwnum m er 993) is in 
het kader van de sam enwerking der N .V . 
Scheepsbouw com binatie „N escos” te G ro 
ningen in secties gebouwd bij de N .V . 
Scheepswerven G ebr. V an D iepen te W ater
huizen (G ron.). D eze secties w erden vervol
gens n aa r de Scheepswerf Sander overge
b rach t op dekschuiten  en d aarna  geassem
bleerd.
H et schip h ee ft een draagverm ogen van 
circa 2450 ton  m et de navolgende voor
naam ste afm etingen: lengte over alles
80,12 m eter, lengte tussen de loodlijnen 
73,01 m eter, b reed te  12,40 m eter, holte to t 
hoofddek 6,43 m eter, holte tot tussendek 
4 ,24 m eter en een  diepgang van 5,42 m eter. 
D e ru im inhoud  voor granen bedraagt circa
115.000 kubieke voet.
D e voortstuw ing zal geschieden door middel 
van een M A K -dieselm otor, type 6M U- 
551A K , v an  1999 pk, terwijl voorts in de 
m achinekam er enige Deutz-diesel hulpm oto- 
ren  zullen w orden  opgesteld.

Bij de scheepsw erf C. Amels & Zoon te 
M akkum  heeft de tew aterlating plaatsge
vonden van  het containerschip Jasmine d a t 
w ordt gebouw d voor de N .V . Stoom vaart 
Mij. O ostzee te  W illemstad. H et schip, dat 
zal w orden  ingezet tussen B erm uda en de 
A m erikaanse O ostkust, heeft een bruto to n 
nage van 499 b rt en een deadweight van 
1260 ton .
D e inhoud  van de m im en  is respectievelijk
89.000 cb .ft g rain  o f 81.000 cb.ft bales. H et 
kan  81 conta iners m eenemen.
D e voornaam ste afm etingen van dit schip 
zijn: lengte over alles 78,50 m, lengte lood
lijnen 71 m, b reed te 13 m, holte resp. 
6-3,59 m.
E en  M A N  G 8V 40-60nA L  van 2260 pk m et 
300 o m w /m in  zal voor de voortstuwing 
zorgen.
V erder s taan  in  de m achinekam er nog op ge
steld: twee M A N -dieselm otoren van 210 pk, 
aangesloten  op generatorsets van 137,5 
kV A -44 volt en  60 herz., een havenset van 
70 pk, eveneens van  M A N, aangesloten op 
een generatorset van  56 kVA.
H e t schip is n ie t m et eigenlaadgerei uitge
rust. H e t is voorzien  van stalen M acG regot 
luiken.
D e accom m odatie is ingericht voor 12 per
sonen en  volledig airconditioned.
O nder de volledige nautische uitrusting be
v indt zich een elektrisch-hydraulische stuur- 
m achine van  h e t fab rikaat A tlas W erke type 
T  50. R ekab verzorgde de lieren.
O p scheepsw erf en  m achinefabriek H olland 
v.h. M. C aljé N .V . te Hardinxveld-Giessen- 
dam  is h e t vrachtschip L ady Sophie  te w a
te r gelaten. H e t vaartuig, bestem d voor de 
Scheepvaart- en  H andelsm aatschappij Lady 
Sophie te  W illem stad  op C uragao is bestemd 
voor h e t vervoer van  speciale ladingen.

D e totale w aterverplaatsing bedraagt onge
veer 2400 ton. De vrach t kan vervoerd wor
den op een hoofddek, afgedekt met Mac- 
Gregorluiken van in totaal 30 X 6%  meter. 
De voornaam ste bergplaats is echter het vol
komen vlakke shelterdek, dat zich over de 
gehele lengte van het schip (88,40 m) uit
strekt. D e  breedte is 13,50 m, holte tot 
hoofddek 3,50 m, ho lte  tot shelterdek 7,50 m 
en diepgang 3,46 m.
D e Lady Sophie zal bijzondere zware en 
speciale ladingen kunnen  vervoeren, waartoe 
men aan boord de beschikking heeft over 
transportw agens, hydraulische vijzels en 
dergelijke, die ook aan de w al gebruikt 
kunnen worden.
Tot de vaste w erktuigen aan boord  behoren 
vier hydraulische lieren  met een grote capa
citeit. Zij kunnen gebruikt w orden om  de 
lading aan boord te trekken v ia een uit- 
schuifbare klep als verbinding tussen wal 
en schip. Een gedeelte van de neus is 
scharnierend gem aakt om het gebruik van 
deze klep mogelijk te  maken.
H et dubbelschroefs vaartuig w ordt voortge
stuwd door twee C aterpillar dieselmotoren, 
elk m et een verm ogen van 850 pk en is 
gebouwd onder L loyds klasse. De smalle 
brug is geheel rechts op het achterschip en 
aan bakboord staan de overdekte lieren 
opgesteld. D aartussen blijft een open ver
binding m et de rest van het shelterdek voor 
het transport en de plaatsing van  vracht.
De Lady Sophie krijgt n a  de overdracht 
W illem stad als thuishaven.
Verkochte schepen
V ia M aritiem  B ureau J. E. den Brave N.V. 
te A m sterdam  zijn de volgende schepen 
verkocht:
m.s. Borneo, ca. 11.999 tdw. gebouwd in 
1943/1948 aan G riekse kopers. M.s. Merrie 
ca. 1600 tdw, gebouwd in 1949 aan Griekse 
kopers. M .s. Steven, ca. 3791 tdw, ge
bouwd in 1957, aan  Griekse kopers. M.s. 
Staffan, ca. 1125 tdw, gebouwd in 1957, 
aan Franse kopers. M.s. Bornrif, ca. 940 
tdw, gebouwd in 1956, aan Italiaanse ko
pers. M .s. M ascotte, ca. 600 tdw, ge
bouwd in 1950, aan  N ederlandse kopers. 
M.s. Isis, ca. 647 tdw, gebouwd in 1954, 
aan N ederlandse kopers. M .s. N anning  
Buisman, ca. 830 tdw, gebouwd in 1949, 
aan G riekse kopers. M.s. Vliestroom , ca. 
770 tdw , gebouwd in 1957. OSD, aan Neder
landse kopers.
H et m.s. Vesta  van de scheepvaartmij. 
Svea te A m sterdam , directie V CK, is ver
kocht aan  Rederi Ivan D ilsund te Rörvik, 
Noorwegen. D e nieuwe eigenaars zullen het 
420 b r t  m etende schip inzetten voor de 
visvangst. D e Vesta  werd in 1955 door 
F. Sm it v /h  Sm it & Zn te Foxhol ge
bouwd. H et schip zal als Grinna in de 
vaart w orden gebracht. Tevens is het 495 
brt m etende m.s. Nore, eveneens van de 
Svea, verkocht aan  S. W illiam  Coe & Co. 
Ltd. te  Liverpool. D it schip w erd in 1956 
gebouwd.
Het N ederlandse m otorkustvaartuig Globe 
(367 brt) van B eck’s Scheepvaartkantoor 
N.V. te  G roningen is verkocht aan de 
scheepssloperij F ran k  Rijsdijk H olland N.V. 
te H endrik  Ido A m bacht. H e t schip werd 
gebouwd in 1948 door Foxhol N .V. te Fox
hol.



TIJDSCHRIFTENREVUE
Uittreksels van enige belangrijke artikelen u it buitenlandse tijdschriften, zoals deze w orden verwerkt in de 

kaartzendingen, welke het N ationaal Technisch Instituu t voor Scheepvaart en L uch tvaart m aandelijks aan de 
daarop  geabonneerden doet toekomen. D e aanw insten der bibliotheek op nautisch, resp. technisch gebied wor
den eveneens, op kaarten vermeld, aan bovengenoem de abonnees toegezonden. N iet-abonnees kunnen zich afzon
derlijk op deze aanwinstenlijsten abonneren. Inlichtingen worden gaarne verstrekt door de directie van het Insti
tuut, Burg. s’Jacobplein 10, R otterdam  (tel. 13 20  40).

„Vergleichende Untersuchungen zwischen einem Metall- und einem Kunststoffpropeller”. E. Schale.
D oor het „Versuchanstalt für Binnenschiffbau” te Duisburg werden 
vergelijkingsproeven uitgevoerd met een bronzen en een nylonschroef, 
aangebracht aan het onderzoekingsvaartuig „Fritz H om ”. De door
snede van de beide door Lips geleverde schroeven bedroeg 850 mm 
m et een motor van 280 pk bij 750 omw./min. De experimenten om
vatten: (a) metingen van draaimoment en aantal omwentelingen in 
vrijloop; (b) metingen van draaimoment en aantal omwentelingen 
bij toenemende belasting; (c) het optreden van trillingen in de 
scheepsromp; (d) bestendigheid en slijtage bij extreem hoge belasting. 
U it de onderzoekingen kwam naar voren dat de nylonconstructie 
diverse voordelen biedt boven de stijve metalen schroef (o.m. geen 
elektrisch potentiaal tussen schroef en metalen scheepsromp, aanzien
lijk minder optreden van trillingen in het achterschip (50 % ), bij 
stoten op stenen geen afbreken van bladen, doch slechts enige vervor
ming). Wel bleek enige doorbuiging van de schroefbladen, die evenwel 
zonder veel kosten of moeite kan worden verholpen. De berekende 
resultaten van de uitgevoerde onderzoekingen zijn tabellarisch ter 
verduidelijking toegevoegd.
(Zeitschrift fü r  Binnenschiffahrt, — nr. 12, dec. 1968, blz. 511— 517, 
8 graf. en foto’s, 3 tab.).

„Buclding and lateral vibration of drill pipe and Appendix”. Tseng 
Huang en D. W. Dareing.
In  dit artikel wordt uitvoerig ingegaan op de kritische knikbelasting 
en de natuurlijke frequenties van de zijdelingse trillingsmodi, die 
optreden in een lange verticale pijp, opgehangen in een vloeistof met 
een eenvoudige ondersteuning aan de bovenzijde en een verticale 
geleiding aan de onderzijde. D e gegevens tonen het effect van de 
optredende krachten aan de onderzijde op de grootte van de natuur
lijke frequenties. De differentiaalvergelijking heeft een factor met een variabele coëfficiënt en wordt opgelost door gebruik te maken van 
vermogenstabellen. Resultaat van deze theoretische beschouwing is, 
dat wordt aangetoond dat de grootte van de kritische knikbelasting, 
overgebracht op de boorpijpsectie van de boorhouder, onafhankelijk 
is van de lengte van de pijp als de boordiepte groter wordt. Een bruik
bare form ule wordt gegeven om de kritische boorpijpkrachten op 
grote diepten te berekenen.
(Transactions of the A SM E  —  Vol. 90 B, nr. 4, nov. 1968, blz. 613—  
619, 9 fig., 9 ref.).

„Two trawling decks for the price of one”. I. Dyomin.
Beschreven worden de resultaten van het nieuwe Russische dubbel- 
romps hektrawler-ringnet vissersvaartuig „Experiment”. Ieder der 
beide rompen is geconstrueerd volgens de lijnen van het conventionele 
SRT-300 middelgrote Sovjet type. Beide casco’s en de gesloten brug 
zijn geheel gelast. Vergeleken met één-rompsvaartuigen zijn opmer
kelijk de goede koersstabiliteit en de geringe invloed van drift tenge
volge van wind en golven. Ook de dwarsscheepse stabiliteit is gunstig, zodat continue visserij zelfs mogelijk is onder de ruwe wintercondities 
op de Noordzee en hoge breedten van de Atlantische Oceaan. Twee 
trawldekken voorzien in ononderbroken visserij, waarvoor het schip 
een bemanning heeft van 28 koppen. Afhankelijk van de aanwezige 
visscholen kunnen door de opvarenden verschillende vangmethoden 
zonder moeite worden toegepast, t.w. met bodem- of pelagische trawls 
of grote ringnetten. Het schip is eveneens uitgerust om elektrisch licht 
als lokaas te gebruiken. D e „Experiment” is 40 m lang en 19 m breed; 
de waterverplaatsing bedraagt ca. 1000 ton. De beide hoofdmotoren 
van ieder 600 rpk geven een snelheid van 9 mijl en de wendbaarheid 
is zo groot, dat het schip om zijn as kan draaien. De ontwerper I. Sem- 
yonov is van mening, dat het katamaranvissersvaartuig het meest ge
schikt is voor een groot aantal kleine en middelgrote typen tot 70 m 
lang.
(Ship & Boat International —  Vol. 22, nr. 1, jan. 1969, blz. 18— 19. 
2 foto’s).

„Mobil’s four 212,000 tonners to have new patented doublé bottom design”.
Vier 212.000 dwt tankers, die in Japan zijn besteld voor een dochtermaatschappij van Mobil Oil Corp. zullen over de gehele lengte van de 
ladingtanks worden gebouwd met een 10 voet hoge dubbele bodem 
voor permanente ballastruimte volgens een door Mobil ontwikkeld 
patent. Door de speciale constructie zal geen laadvermogen verloren 
gaan. Het gebruik van de dubbele bodem zal een korter oponthoud in 
een haven mogelijk maken, daar tijdens het laden of lossen reeds ont- 
ballast of geballast kan worden. Voorts zullen pijpleidingen en kranen 
in een tunnel tussen de ballast- en ladingcompartimenten worden aan
gebracht i.p.v. in  de tanks zelf, waardoor strippingpompen overbodig 
zullen zijn, daar de tanks volledig kunnen worden leeggezogen. Ook 
het achterblijven van sludge zal minder zijn, de slijtage aan pijpleidin
gen, die beurtelings aan de invloed van olie en zeewater zijn bloot
gesteld wordt geëlimineerd en risico’s van olieverontreiniging bij 
stranding verkleind. Ook de „load-on-top”-techniek komt te vervallen. 
(Zosen —  Vol. 13, nr. 10, januari 1969, blz. 43).

„Model tests on contra rotating propellers”. J. D. van Manen en M. W. C. Oosterveld.
In  dit artikel worden de resultaten besproken van de open-water 
proeven met een systematische reeks van contra roterende schroeven, 
bestaande uit een vierbladige voorste- en een vijfbladige achterste 
schroef. Vergelijkende proeven met scheepsmodellen van een tanker 
en droge lading schip met conventionele contra-roterende schroeven worden omschreven. De laatste schroeven waren geconstrueerd op 
basis van de proefresultaten. Tot slot worden de resultaten van de 
proeven samengevat in een aantal conclusies, t.w.: dat de contra- roterende schroeven een weinig hoger rendement geven en de optimale 
diameter kleiner is, de mogelijkheid bieden de stuwkracht te verbete
ren, de cavitatie enige verschillen toont, de ontwikkelde trilkrachten 
ongeveer gelijk zijn en dat de stopmogelijkheden bij een schip met 
stoomturbines vrijwel gelijk zijn doch dat bij een schip met diesel- 
installatie de uitloop korter is bij het toepassen van de contra-roterende schroef.
(International Shipbuilding Progress —  Vol. 15, nr. 172, dec. 1968, 
blz. 401— 417, 20 fig., 16 ref.).

„ A propeller steel for the mammoths”. Kaname Taniguchi.
Aan schroeven van grote tankers blijken schade door cavitatie, erosie 
en ombuigen van de bladranden onvermijdelijk te zijn, zelfs al zijn zij vervaardigd van nikkel-aluminium brons. De oorzaak is gelegen in de 
ongelijke toestroming van water achter het achterschip en de toename 
van vermogen per as. Ook zijn moeilijkheden geconstateerd in de 
schroefaslagers als gevolg van het hoge gewicht van de schroeven. Het 
Japanse Nagasaki Technische Instituut is, naar wordt vermeld, erin 
geslaagd een nieuw soort roestvast staal te ontwikkelen, dat 20-30 maal 
grotere anti-cavitatie weerstand bezit dan bovengenoemde legering en 
bovendien 2 maal meer bestandheid heeft (meer dan 40 kg/ mm-) 
tegen corrosievermoeidheid. Ook de kathodische bescherming wordt 
gunstig genoemd. N a experimenten met „maraging” werd geconcludeerd, dat als fundamentele eisen voor het nieuwe materiaal dienen 
te worden gesteld: (a) vergroting van de sterkte d.m.v. een binding 
(matrix) van martensite voor hardheid; (b) het ferriet mag niet 
neergeslagen zijn; (c) voor bestendigheid tegen corrosie dient zoveel 
mogelijk chroom te worden gebruikt. Sterkte en taaiheid kunnen wor
den verbeterd door langzame afkoeling. Bij de constructie van schroe
ven van het nieuwe materiaal wordt ieder blad afzonderlijk gegoten 
en vervolgens elektrisch op de naaf gelast. Als verdere voordelen worden genoemd een licht gewicht, grotere open-efficiency van de 
schroef, vermindering van optredende trillingen door toepassing van 
meer bladen (eventueel zes) en /of reductie van de bladdikte.
(Tanker & Bulk Carrier —  Vol. 15, nr. 9, januari 1969, blz. 536— 538,
2. fig.).


