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„KEU M G A N G  S A N ” EN „T S C H IL  BO SAN”

d o o r

H. M. V ESTER

Figuur 1

T oen  in m aart 1969 het m otorschip 
Keum gang San  de R otterdam se haven 
verliet was dit schip, onder bouw nr. 788 
gebouwd bij V erolm e U nited  Shipyards, 
het tweede grote visserij-fabriekschip ge
bouw d voor K oreaanse rekening.
H e t derde schip, de Tschil B o San, 
volgt in september.
Beide schepen waren een logisch vervolg 
op het eerste schip, h e t m otorschip B ack  
Dusan, onder bouw nr. 687 gebouwd op 
dezelfde werf en reeds in 1964 afgele- 
verd.
D e technische gegevens van de drie sche
pen zijn: lengte o.a.: 138 m, tonnage: 
7000 dwt., voortstuwing: V erolm e M an 
D ieselm otor 5500 pk., bij 130 om w /m in. 
en  geïsoleerde ruim inhoud: ±  6700 m 3.

Zijn to t zover alle drie schepen gelijk, het 
verschil kom t bij de nu veel grotere vis- 
verwerkingscapaciteit en  de daarvoor 
noodzakelijke visverwerkings-machine- 
rieën, alsmede de daarmede parallel lo
pende grotere bem anning met accommo
datie.
W as op het m.s. Back Dusan de totale 
visaanvoer naar het schip- 120.000 kg 
per dag, die in  zijn geheel werd inge
vroren, voor de motorschepen K eum 
gang San  en T'schil B o San is de vis
aanvoer voor elk schip 3 00'. 000 kg per 
dag.
120.000 kg ruw m ateriaal per dag wordt 
hiervan verw erkt door de vismeelinstal- 
latie aan boord.
D e andere 180.000 kg per dag wordt in
gevroren.

Inhoud van dit nummer:

Koeltechnische installatie aan boord 
van visserijfabriekschepen door H. 
M. Vester
Een nieuwe Zweedse scheepsdiesel- 
motor m et middelbaar toerental
Onderzoek naar het adsorptiever-
mogen van slangen
Houttuin’s machinefabriek 40 jaar
Tewaterlating ,,W. D. Gateway”
Overdracht „Brielsebank”
Nieuwsberichten
Tijdschriftenrevue



Deze visserij-fabriekschepen nem en als 
visserij-moederschepen de vis op van een 
grote vissersvloot van betrekkelijk kleine 
schepen, w aarna de vis na verwerking 
wordt opgeslagen.
M et de hier genoemde invries-dagcapaci- 
teit behoren deze schepen to t de groot
ste van de over de gehele wereld nog zeer 
kleine groep van grote visserij-moeder
schepen.
De kwaliteit van het produkt 
De voornaam ste taak, w aarvoor de vis
serij zich steeds geplaatst ziet, is naast 
een zo groot mogelijke vangst een zo 
hoog mogelijke kwaliteit van de vis te

Figuur 2.

waarborgen. V oor het behoud van de 
kwaliteit in he t tijdsverloop tussen vangst 
en consum ptie w ordt van oudsher ge
bruik! gem aakt van  koeling.
Aanvankelijk geschiedde dit door de vis 
in de ruim en op  te slaan, vermengd m et 
scherven natuurijs. L ater, bij de ontw ik
keling van de koeltechniek, w erd hiervoor 
kunstijs gebruikt. Deze m ethode m aakte 
het noodzakelijk dat elk vissersvaartuig 
een lading ijs op zijn reis m eevoerde, 
waarm ede tevens de „actieradius” van 
zo’n vissersvaartuig vastlag.
H ierdoor w erden de dichtbij gelegen eer
tijds rijke visgronden door overbevissing 
uitgeput.

Noodzakelijkerwijs m oest m en  dus ver
der van huis. Bij toepassing van koeling 
m et ijs zou echter een veel te  grote hoe
veelheid ijs m oeten w orden m edegeleverd 
dan  wel m et technische hulpm iddelen 
aan  boord  m oeten w orden gefabriceerd, 
doch bovendien — en dat is belangrij- 
k e r -  is vis op ijs beperk t houdbaar.
R eeds lange tijd w ord t te land  gebruik 
gem aakt van het diepvriezen van  vis, ten 
einde de houdbaarheid te verbete
ren; dankzij de ontw ikkeling der koel
techniek kan  m en d it proces ook  op zee 
doen  plaatsvinden en tegenw oordig is 
diepvriezen aan boord  van schepen geen 
probleem  meer.



Figuur 3.

W èl een probleem  is  het, zodanig te  diep
vriezen, da t na  h e t on tdooien  een pro- 
dukt op tafel k o m t d a t in  alle op
zichten, dus zow el w at betreft kleur, 
sm aak, doch vooral voor w at betreft de 
voedingsw aarde de hoogste  toets der kri
tiek  kan  doorstaan. Z o n d er h ier nu  di
rect te  diep op in te  gaan, is  h e t toch wel 
nuttig  iets af te w e ten  van  de opbouw 
van  onze voedingsm iddelen.
E venals bij alle andere  levende we
zens is ook het visvlees opgebouw d uit 
cellen. Deze cellen w orden  bijeengehou
den  door een v lo e ib are  substantie, de 
tussencelstof, die, hoew el u iteraard  zeer 
belangrijk, het n ie t h a a l t  bij de belangrijk
heid van de v loe ibare  substantie, die 
in  de cellen aanw ezig is, h e t protoplasm a, 
en, dat we daar oo k  m oeten  zien te hou
den.
Bij langzaam  invriezen  nu , al gaan we 
daarbij langzaam  to t  heel diepe tem pe
raturen , zal, als h e t  w are door h e t ver
schil in  viscositeit tu ssen  d e  tussencelstof 
en  het p rotop lasm a, h e t laa tste  door de 
gesloten celw and h e e n  wegvloeien en  ook 
n a  ontdooien n ie t m ee r  in  de cel terug
keren.
E en  nog  groter nad ee l is d e  vorm ing van 
grote, structuur versto rende  ijskristallen. 
D it nadeel treed t b ij langzaam  invriezen 
op als h e t vocht, d a t  in  d e  tussencelstof 
aanw ezig is, bev riest to t ijskristallen en 
deze kristallen d o o r  het langzaam  vrie
zen de tijd krijgen z ich  sam en te voegen, 
ongeveer zoals k le in e  luchtbelletjes die 
zich sam envoegen to t  een grote.
D eze grote ijskristallen  scheuren de cel
w and open, w aa rdo or nog  m eer proto
plasm a de kans h ee ft te  ontsnappen. 
Z od ra  h e t p roduk t n a  bevroren toestand 
w ord t ontdooid, zu llen  n u  m et h e t ont- 
dooiw ater ook de  voedende  bestanddelen

wegvloeien en  de consument krijgt na toe
bereiding een droog en nagenoeg sma
keloos stuk vis, waarvan alle „arom a” af 
is.
Om  bovengenoem de primaire redenen, 
gecom bineerd m et enige andere die weer 
het gevolg hiervan zijn — wij denken 
hierbij b.v. aan de concentratie van de 
lichaam szouten na het langzaam vriezen, 
m et als gevolg de zgn. denaturatie van de 
proteïne -  is het derhalve voor de ont
w erper noodzakelijk een visinvriesinstal- 
latie te  projecteren die de vis snel on
der he t kritieke punt van omstreeks 
-7 °C. brengt en daarna ZO' snel mogelijk 
op een nog lagere temperatuur.
G renco N .V ., die de opdracht kreeg de 
invries- en opslaginstallaties van de hier
boven aangehaalde schepen te leveren, 
diende dus voor een zeer grote invries- 
dagcapaciteit van 180.000 kg vis een 
zeer grote vriesinstallatie te ontwerpen, 
m et als prim aire eis het produkt snel te 
vriezen.
Behalve van de vriesmethode, is snel- 
vriezen voornam elijk afhankelijk van de 
diepte van de temperatuur, waarbij gevro
ren w ordt en van de dikte van het vis- 
pakket. Om m et dit laatste te beginnen: 
de dikte van het vispakket is afhankelijk 
van de soort, die men verwacht te van
gen, tenzij een filetteermachine aanwezig 
is die nog dikkere vis binnen de ge
wenste m axim um  dikte kan brengen, wat 
in de hier besproken schepen inderdaad 
het geval is.
N a  overleg m et opdrachtgevers werd be
sloten de gehele dag-capaciteit te rekenen 
voor een m axim um  visblokdikte van 100 
mm. H ierm ede lag dus één van de be
langrijkste gegevens vast. De diepte van 
de vereiste tem peratuur is van verschil
lende factoren afhankelijk. Eén van die

factoren is de m anier van vriezen. Het 
door ons gekozen systeem is vriezen 
met behulp van een tussenmedium. Vrie
zen d.m.v. directe verdamping is uiteraard 
goedkoper dan vriezen met behulp van 
een tussenmedium. In het laatste geval 
immers zal m en voor eenzelfde produkt- 
temperatuur aan de compressor enige 
graden lager m oeten afzuigen, zodat een 
lager rendem ent van de compressor m-oet 
worden goedgemaakt of door een hoger 
toerental of door een grotere compressor. 
Hier is, in overleg m et opdrachtgevers, 
voor het tussenmedium gekozen, gezien 
de grootte van de installatie en de soepe
lere werkwijze, die hiermede mogelijk is.
Vriesmethode
Geheel onafhankelijk van de vraag, welk 
koelmedium wordt toegepast, zoals boven
omschreven, is er als we praten over de 
manier van vriezen nog een vraag nl. hoe 
het koelmedium in aanraking te brengen 
met het produkt.
Daar de, in  dit geval, gevangen vis als
mede het schip zelf, zich niet leent voor 
koeling door onderdompeling in gekoeld 
zeewater resp. brine, was hier de moge
lijkheid tot keus uit twee systemen, nl. de 
„blast freezing”-methode en de „contact 
freezing”-methode.
Doordat de dikte van het vispakket to t 
100 mm van de  totale visvangst per dag 
vaststond w erd de keus bepaald op  plaat- 
vriezers.
Het overleg
Met het vaststaan van voornoemde pri
maire gegevens zoals dikte en hoeveel
heid te  vriezen vis en vriesmethode, waren 
de problemen natuurlijk nog niet opgelost. 
Voortdurend overleg was noodzakelijk, 
terwijl het Nederlandse kantoor van 
Lloyd’s R.O.S. de overkoepelende super
visie uitoefende op de totale bouw van 
het schip in opdracht van de rederij.
U it deze besprekingen kwamen de vol
gende ontwerpgegevens (hierbij de pro- 
viandinstallatie even buiten beschouwing 
gelaten):

Koelmedium:
primair: ammoniak (NH3); 
secundair: voor de invriesinstallatie 
trichlorethyleen (C2H C L 3), 
voor de opslaginstallatie chlorcal- 
cium (CaCL2).

Principe:
directe verdamping m et het secun
daire koelmiddel als tussenmedium.

Werking:
handbediend. Echter m et automati
sche capaciteitsregeling op de com
pressoren.

Stroomsoort: 440 V  60 perioden.
Stuurstroom: 110 V 60 perioden.
Zeewatertemperatuur: + 2 5  °C.
Omgevingstemperatuur: + 3 0  °C.

Met deze ontwerpgegevens, in combinatie 
met de vastgestelde visdikte en gekozen 
vriesmethode, lag de ontwerpmogelijk- 
heid vast en konden er derhalve door de 
rederij bepaalde garanties betreffende
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vriestemperaturen en vriestijden gevraagd 
worden, welke door de leverancier kon
den worden geaccepteerd.
De tem peratuurgarantie, voor de in  de 
plaatvriezers ingevroren vis bedroeg bij 
een visbeladingtem peratuur van + 2 0  °C  
voor de kern van de vis -2 0  °C  en 
voor het buitenoppervlak -2 7  °C.

De invriesinstallatie
N a al deze vorenom schreven beschouw in
gen werd. voor deze nieuwe visserij-moe- 
derschepen een invriesinstallatie geprojec
teerd die zes totaal gescheiden units om 
vat, welke slechts in het secundair-koel- 
mediumgedeelte gekoppeld zijn.
In  grote lijnen bestaat elke unit uit: twee 
compressoren van het type K. 110, m et 
direct gekoppelde elektrom otoren, com 
pleet m et starting-equipm ent; één conden
sor en één koelwaterpom p; één vloeistof- 
receiver; één brine-koeler en één brine- 
pom p (fig. 2).
Voornoemde zes brine-koelers en zes 
brine-pom pen staan verbonden m et 28 
plaatvriezers.
W ordt in dit geval gesproken over „b rin e” 
als tussenm edium  dan doen we dit, m et 
deze algemeen gangbare naam , slechts ge
makshalve.
Immers bij de ontwerpgegevens is be
schreven dat trichlorethyleen gebruikt 
wordt.

H et am m oniak-gedeelte  
der invriesinstallatie
De door G renco  geïnstalleerde com pres
soren zijn van h e t type K 9 0 .3 0 X 1 1 0  en 
zij w erken in tw ee druktrappen (fig. 3). 
E lke com pressor heeft 12 cilinders w aar
van e r  negen w erken in de lagedruktrap 
en  drie in  de hogedruktrap.
De cilinderboring is 160 m m  en de zuiger- 
slag 110 mm. D eze voor h e t invriezen ge
ïnstalleerde tw aalf com pressoren hebben 
totaal een capaciteit van ruim  1.000.000 
k c a l /h  bij een verdam pingstem peratuur 
van -4 3  °C  ofwel h aast 8.000.000 
k c a l/h  bij een  standaard  verdam pings
tem peratuur van  - 1 0  °C  en een conden- 
satietem peratuur van + 2 5  °C  voor geval 
de com pressoren bij deze tem peraturen 
in één trap  zouden  werken.
E lk van deze com pressoren is d.m.v. een 
flexibele koppeling verbonden m et een 
draaistroom -elektrom otor van 136 p k  en, 
sam engebouw d op een gem eenschappelij
ke fundatie, n a  proefdraaien in onze fa
brieken, als één com pact aggregaat (van 
4000 kg elk) aan  bo o rd  geplaatst.
D oordat voornoem de com pressoren een 
ontw ikkelingstoerental hebben van 750 
om w /m in  en er een stroom soort aan 
boord  w erd geïnstalleerd van 440 V  bij 
60 perioden, was het noodzakelijk de 
com pressor-elektrom otoren 10-polig te 
nem en om  daardoor dan een toerental van 
de e lek trom otor te verkrijgen binnen het
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m axim um  toerental van de com pressoren. 
E en  200 am père starter voor elk van deze 
com pressor-elektrom otoren kan  direct op 
het net geschakeld worden, w at dus wel 
zeer zware eisen stelde aan de te  instal
leren generatoren.
E lke twee com pressoren persen de gecom
prim eerde gassen n aa r één stalen conden
sor welke inwendig, om  roesten  do o r zee
w ater tegen te  gaan, van een kunsthars- 
coating is voorzien (fig. 4).
E lke condensor is d irect verbonden m et 
een vloeistofreservoir. H ierin  kom t het 
condensaat terecht w at via een vloeistof- 
leiding gevoerd w ordt naar een brine- 
koeler (fig. 5).
D e inspuiting in de brine-koeler w ordt 
geregeld door een op het vloeistofreser
voir gem onteerde elektronische niveau- 
regeling, w aardoor een in  de  ‘Vloeistof- 
Ieiding gem onteerd elektrom agneetventiel 
opent of sluit, al naar gelang de vloeistof- 
stand in  het reservoir stijgt of daalt. 
H ierdoor was het noodzakelijk m et een 
afgepaste am m oniakvulling te werken. 
C ontrole op de vulling in het reservoir 
geschiedt door een gewoon peilglas. 
Controle op de vulling in  de brine-koeler 
geschiedt door een afstand-vloeistofstand- 
aanw ijzer volgens h e t H am pson principe 
en in  de vriesm achinekam er onderge
bracht.
Om  deze afgepaste vulling ook afgepast 
te houden zijn de onderlinge eenheden



niet te koppelen, te n z ij  tenzij ge
deeltelijk in het noodgeval bij de opslag
installatie te beschrijven en door Lloyd’s 
vereist.

H et trichlorethyleen 
gedeelte der invriesinstallatie
In  zes grote tri-koelers w ordt de totale 
hoeveelheid tri gekoeld benodigd voor het 
invriezen van de dagcapaciteit van
180.000 kg vis. D eze koelers zijn in totaal 
stalen uitvoering, zodanig, dat de tri, door 
schotten in de eindkappen, m eerdere ma
len door de pijpen gevoerd wordt.
H ebben wij eerder gezien dat koppeling 
in het ammoniakgedeelte niet mogelijk is, 
in het tri-gedeelte zijn deze koelers echter 
wel volledig gekoppeld (fig. 5).
Hierbij zorgen zes grote tri-pom pen voor 
de circulatie van de tri en voor de toe- en 
afvoer naar en van de 28 plaatvriezers. 
E lke plaatvriezer is m et de toevoer tri- 
leiding aangesloten door een afsluiter, 
w aardoor de tri w ordt gevoerd naar de 
21 aluminium platen, welke door daarin 
uitgespaarde kanalen hol zijn uitgevoerd. 
N a opnam e van warm te uit de direct tegen 
deze aluminium wand liggende vis wordt 
de tri, via een afvoerafsluiter en -leiding 
naar de koelers teruggevoerd.
D aar tevens voor een snelle werkmethode 
bij het lossen van de vis uit de plaat
vriezers zeer frequent warm e tri nodig 
was, werd door Grenco een dubbel uitge
voerde tri-verwarmer geïnstalleerd met 
een capaciteit van 130.000 kcal/h . (fig. 6). 
V oor de verwarm er w ordt stoom gebruikt 
van 7 atmosfeer, waarbij de tri wordt 
verwarm d tot 20 a 40 °C, uiteraard af

hankelijk van de afnam e tegelijk benodigd 
voor m eerdere plaatvriezers.
Bij allerlei kleine apparatuur, welke deze 
tri-installatie als goede brine-installatie 
nodig heeft, behoort ook een tri-expan- 
s ie vat.
Gezien nu de totale aanwezige hoeveel
heid tri (meer dan 25 m i!) en de uitzet- 
tingsmogelijkheid daarvan in een tem pe- 
ratuurgebied begrensd door de stilstaande 
vriesinstallatie in tropengebied tot een

minimumtemperatuur van -4 3  °C, dien
de dit tri-expansievat nogal aan de m aat 
te zijn.
Verder is het ook zo, dat dit vat enige 
meters, althans hoger, dient te zijn aan
gebracht dan het hoogste punt van de tri- 
installatie en daar dit hoogste punt in  de 
plaatvriezerruimte lag, is een deel van een 
ter plaatse aanwezig dekhuis als expansie- 
vat ingericht, wat esthetisch volkomen 
paste in de totale bouw van het schip.

( W o rd t vervolgd)

G R O N D IG ER  A A N P A K  VAN REIN IG IN G SPRO BLEM EN  IN DE M ETA A LIN D U STR IE

N.V. Mavom te Alphen a /d  Rijn, een der 
voornaamste producenten van oppervlak- 
tebehandelingsmiddelen voor metalen, 
waaronder koel- en smeermiddelen, fos- 
fateerprocessen, chromateerprocessen en 
inhibitors voor beitszuren, zal nauw gaan 
samenwerken m et Viruly N.V. te  M aars- 
sen. Laatstgenoemd bedrijf houdt zich 
bezig m et de produktie en verkoop van 
chemische produkten voor industriële 
toepassingen, alsmede van reinigings- en 
onderhoudsmiddelen voor wasserijen, in
stellingen, industrieën en andere groot
verbruikers. Tot Viruly N.V. behoort o.a. 
een Technologisch Centrum voor de ont
wikkeling van reinigingsmiddelen voor in
dustriële doeleinden, dat tevens de be
schikking heeft over de kennis van andere 
Unilever-bedrijven elders in Europa op dit 
gebied.

Ontwikkelingslaboratorium Viruly N.V.

Figuur  6.



EEN N IEU W E Z W E E D S E  S C H E E P S D IE S E LM O T O R  MET M ID D ELB A A R  T O E R E N T A L

Fig. 1. De experimentele V-6 UDAB-motor bij Götaverken.

De sam enwerking tussen vier Zweedse on
dernem ingen —  de werven van G ötaver
ken, E riksberg en Kockum  en N ohab —  
die twee jaar geleden begon in  de vorm  
van de gemeenschappelijk gefinancierde 
U nited Diesel AB (UDAB), heeft nu  ge
leid to t de verschijning van een geheel 
nieuwe in Zw eden ontw orpen scheep s- 
dieselmotor. H et eerste prototype van een 
6-cilinderm otor (fig. 1) staat reeds enige 
tijd op de proef stand van G ötaverken en 
de verkregen resultaten zijn zeer bem oe
digend. E r  zullen verdere uitgebreide be
proevingen worden uitgevoerd, m aar het 
is nu  duidelijk, dat he t oorspronkelijke 
tijdschem a kan  aangehouden w orden, w at 
betekent, dat de eerste U D A B -m otor aan 
het eind van 1971 in een schip geïnstal
leerd kan worden.
D e achtergrond van het werk van U D A B 
is te vinden in de neiging naar steeds gro
tere en snellere schepen. E en  scheeps
schroef kan voor m axim aal 40.000 epk 
gem aakt worden, verm ogens daarboven 
vereisen twee of m eer schroeven en dus 
twee of m eer m otoren. V erm ogens van 
60.000, mogelijk zelfs van m eer dan
100.000 epk, worden reeds voorgesteld 
m et betrekking to t snelle speciale schepen 
en in  die gevallen zijn andere m oto r
typen dan de conventionele langzaam  lo 
pende diesels nodig. Bovendien brengen 
langzaam  lopende dieselm otoren voor 
vermogens boven 30.000 epk zuigerm id- 
dellijnen van ca. 1 m mee, wat weer m aakt 
dat de m otor relatief zw aar en groot 
wordt voor containerschepen e.d.
Ook hebben m otoren m et m iddelbare 
snelheden een groeiende m ark t gevonden 
voor veerboten en andere gespecialiseer
de schepen.
H et program m a, dat voor de nieuw e fir
m a werd opgesteld, om vatte het ontw erp 
van een nieuw m otortype voor m iddel
bare snelheid, de vervaardiging van een 
6-cilinder in V en een 3-cilinder in lijn, 
benevens een beproevingsprogram m a. D e 
3-cil. m otor wordt gebouwd bij N ohab 
in  T rollhatten.
D e U D A B -m otor is een v iertaktm otor 
m et voorcom pressie en m iddelbaar toeren
tal en is ontw orpen voor zw are b ran d 
stof m et een cilinderverm ogen van  1000 
pk of meer. D e schroef of schroeven zul
len door een overbrenging gedreven w or
den. D e m otor zal verkrijgbaar zijn in 
V-vorm  m et 8, 10, 12, 14, 16 of 18 cilin
ders en in lijn m et 6 of 9 cilinders. A ldus 
zullen twee 18-cilinderm otoren 36.000 
epk leveren, wat ruim  voldoende is voor 
de grootste schepen, die thans in bouw  of 
besteld zijn. In  verschillende grootten en 
combinaties kan de U D A B -m otor toege
past worden in schepen van  praktisch 
elk type en grootte.

D e voordelen, die bereikbaar zijn door 
m achinerie van  het U D A B -type kunnen 
als volgt opgesom d worden:
B eperk te hoogte en lengte van de m achi
nekam er
V erm indering van het to tale m achinege- 
wicht
V ereenvoudiging bij de hulpm achines, 
om dat generatoren, pom pen enz. direct 
door de hoofdm otoren gedreven kunnen 
w orden
V ereenvoudiging van onderhoud wegens 
de betrekkelijk  geringe gewichten van  de 
m otoronderdelen
V rije keus van  schroeftoerental
G ro tere  bedrijfszekerheid door de m eer
voudigheid
M inder trilling  van de scheepsromp.
D e betekenis van  elk van deze voordelen 
varieert n aa r h e t scheepstype en  de aard  
van h e t hedrijf. V oor containerschepen 
is de kleinere hoogte van  de m achineka
m er en het lagere gewicht van het eerste 
belang. D e vrije keus van  het schroeftoe
ren tal is m isschien van het m eeste b e 
lang  voor de  ontw erpers van grote tan 
kers en bu lkcarriers en kan  ook van voor
deel zijn voor schepen m et hoge snelhe
den. H e t gebruik van de hoofdm otor voor 
hulpaandrijv ingen zal waarschijnlijk in  h e t 
bijzonder op prijs gesteld worden, w aar 
een groot verm ogen gevraagd w ordt

voor lading- en ballastpom pen, koelm a- 
chinerie enz.
Bij he t ontwerp van de nieuw e m otor 
is grote aandacht besteed aan gem akkelijk 
onderhoud en reparatie. D oor m iddel van 
speciale gereedschappen is het mogelijk 
om  de drijfstang, voering, koelm antel en 
cilinderkop tezam en uit de m otor te ver
w ijderen voor inspectie in de w erkplaats 
van he t schip. Het werk aan de m otor 
w ordt daarbij teruggebracht to t de uit
wisseling van het sam enstel, w at in zeer 
korte  tijd kan geschieden en zo nodig op 
zee, w aardoor de tijd van stilstand be
kort wordt.
D e beproevingen, die uitgevoerd zijn op 
het 6-cilinder-prototype bij G ötaverken 
hebben zeer goede resu ltaten  opgeleverd. 
H et brandstofverbruik is, voordat de op
tim ale afstelling bereikt was, gem eten als 
157 gpkh bij 1000 pk  per cilinder. De 
tem peraturen  van he t m ateriaal van de 
verbrandingskam er zijn betrekkelijk  laag 
gebleken en in grote m ate onafhankelijk 
van het ontwikkelde verm ogen. D it geeft 
een aanwijzing, dat de m otor ontw ikke
lingsm ogelijkheden bezit voor verm ogens 
boven 1000 pk per cilinder. E en  inspec
tie n a  170 uur toonde, dat alle delen in 
goede staat verkeerden en  geen defecten 
vertoonden.
D e beproevingen w orden voortgezet, in 
de eerste plaats m et zware olie als b ran d 
stof en langdurig lopen daarop.
H oe de bovengenoem de principes het 
ontw erp hebben beïnvloed w ordt onder 
de volgende zeven punten  beschreven.



met een drukverhouding tot ca. 3,5 en 
met een voldoend hoog rendem ent, waar
mee een gem. eff. druk van ca. 22 kg/ 
cm2 bereikt kan  worden.
De gemiddelde zuigersnelheid is vastge
steld op 8 m /s . Bekend is, dat in  enkele 
m otoren een gemiddelde zuigersnelheid 
van ongeveer 12 m /s  toegepast is.
Om lange tussentijden tussen inspecties 
en een betrouw bare werking op zware 
brandstof te  verkrijgen m oet de gemiddel
de zuigersnelheid to t een conservatieve 
waarde beperkt blijven. M et een cilinder- 
vermogen van 1000 pk, een gem. eff. 
druk tussen 17 en 18 k g /cm 2 en een 
gemiddelde zuigersnelheid van 8 m /s was 
het cilindervolume dus vastgelegd.
Voor een lage verhouding gewicht/ 
vermogen was een hoog toerental gewenst.
Dit leidt tot een „vierkante” m otor. D e 
verbrandingsruim te m oet hoog genoeg zijn 
om een goede verdeling van de brand
stof te verzekeren en ook om de klephef- 
fing mogelijk te m aken zonder speciale 
voorzieningen in de zuigerbodems,

Fig. 2. De kappen van de hoafdlagers van de UDAB-motor

1. Viertakt tegenover tweetakt
D e  U D A B -m o to r is een  V iertaktm otor 
m e t stoo top lad ing . H e t v ie rtak tp ro ces  is 
o .m . gekozen  op  basis  v an  d e  luch taan - 
v o e rk a rak te ris tiek en . M e n  h eeft berekend , 
d a t als kool afze ttingen  h e t p o o rtopperv lak  
v an  de  cilinders bij een  tw ee tak tm o to r b e 
d ek k en  de strom ingsw eerstand  van  de 
lu c h t d o o r deze m o to r  veel g ro te r zal zijn 
d an  bij de  verge lijkbare  V iertaktm otor.
Bij tw eetalc tm oto ren  zal de slijtage van 
c ilindervoering  en  zu igerveren  g ro te r zijn, 
e r zu llen  m oeilijkheden  o p tre d e n  bij he t 
lag e r v an  de zu igerpen  en  er za l ook het 
g ev aar b es ta an  van  b ra n d  in  de spoel- 
lu ch trece iv er als d aa rin  zich  o lie-afval af
zet. H e t gevaar v an  zu igerlekkage is bij 
een  tw ee tak tm o to r eveneens gro ter. In  
V iertak tm oto ren  m oet een  hogere  verb ran - 
d ing sd ru k  o n d e rh o u d en  w orden . D aaro m  
m o e ten  de o n d e rd e le n  v an  een  V iertakt
m o to r b es ta n d  zijn  teg en  hogere  m echa
n ische  belastin g en . D e  u itlaa tk le p p en  van 
een  V iertak tm otor w erk en  o n de r m oeilijke 
om stand igheden .

2. Gegevens van de motor
Een m otor van deze soort kan tot 18 
cilinders hebben. D aarom  m oet voor de 
gewenste vermogens het verm ogen per ci
linder ca. 1000 pk  zijn.
Thans hebben m oderne turbocom presso
ren een drukverhouding van ongeveer 3, 
wat het mogelijk m aakt om een gemid
delde effectieve druk te bereiken tot ca. 
18 kg /cm 2.
In  de  n aas te  to e k o m st zal m en  de be
sch ikk ing  k rijgen  over tu rbocom presso rs Fig. 3. Doorsnede van het prototype UDAB V-6 motor.



Aldus werden de volgende gegevens ver
kregen:
cilindermiddellijn 520 mm, slag 570 
mm, vermogen 1000 epk/cil., gem. eff. 
druk 17,5 k g /cm -, toerental 42 5 /m in . 
Zoals reeds gezegd zal de m otor in V - 
vorm geleverd worden m et 8, 10, 12, 14, 
16 en 18 cilinders, in lijn m et 6 en 9 
cilinders.

Fig. 4. Het cilinderblok van de experimentele V-6 XJDAB-motor tijdens de bewerking.

3. Ciïinderblok en motorfundatie
De U D A B-m otor is een m onoblokm otor, 
w aarvan de krukas gedragen w ordt door 
de kappen van de hoofdblokken. D e kap
pen worden tegen zijdelingse krachten 
door vertandingen op hun plaats gehou
den (fig. 2). H et cilinderblok (fig. 3 en 4), 
dat u it staalplaat opgebouwd is m et giet
stalen versterkingen voor de tapeinden 
van de cilinderkop en gietstalen huizen 
voor de hoofdblokken, is zelfs voor de 
18-cilindermotor uit één stuk. Alle voe
gen zijn stomp- of K-gelast en voorbe
werkt voor het verkrijgen van totale in- 
branding. H et cilinderblok is geplaatst 
op de fundatieplaat van de m otor; beide 
delen zijn door zware bouten verbonden, 
w aardoor een stijf geheel ontstaat, dat 
gem onteerd kan worden op vier nokken, 
twee aan elke zijde van de fundatieplaat. 
Deze dient ook als een droog reservoir 
voor de smeerolie van de krukkast.
De gelaste constructie werd gekozen, om 
dat de beschikbare lasuitrusting zeer goed 
was en wegens de buitengewoon goede 
ervaringen m et gelaste constructies bij 
scheepsmotoren, in het bijzonder bij die 
van Götaverken.

E en gelast m otorfram e heeft een hoge 
m echanische sterkte w aardoor een hoge 
m axim um -druk toegepast kan worden, die 
weer bijdraagt to t lage uitlaattem pera- 
tu ren  en een laag  brandstofverbruik.
D e k rukpen  en krukaslagers zijn van het 
driem etaaltype. Een goede prestatie van 
deze lagers veronderstelt een volkomen in 
lijn zijn van de krukas en de cilinders.

Dit kan gemakkelijk bereikt worden m et 
deze stijve m onoblokconstructie.
De installatie van de m otoren in het schip 
zal zo  eenvoudig mogelijk zijn. Dc twee 
nokken aan elke kant van de m otor ku n
nen geplaatst worden op geconstrueerde 
voeten of op gewone profielen.
De scheepsrom p wordt onvermijdelijk 
vervorm d door de veranderingen in hy
drostatische druk onder verschillende la
dingstoestanden en door weer- en zee- 
toestanden. Deze vervorm ingen veroorza
ken een belastingsverm eerdering in de as- 
lagers en een vergroting van de spannin
gen in de krukas als de m otor over de 
gehele lengte vast verbonden is m et de 
scheepsrom p. O m dat het onm ogelijk is, 
clat de m otor tot versterking van he t schip 
gebruikt wordt is aan m ontage in vier, 
of nog beter in drie punten  de voorkeur 
te  geven om dat dit de m otorconstructie 
onafhankelijk m aakt van de beweging en 
de vervorm ing van het schip.
D e m onoblokconstructie beperk t het aan
ta l bew erkte oppervlakken to t een m ini
m um . E r is ook een m inim aal aantal bo u 
ten.
W egens de grote hoogte van het hart van 
de krukas boven de tanktop, kan een be
trekkelijk diepe fundatie toegepast w or
den. V andaar dat grote deksels aange
bracht zullen worden, die goede toegang 
en ruim te zullen geven voor de inspectie 
van de aslagers (fig. 3 en 5).
Betrekkelijk eenvoudig gereedschap ver
gem akkelijkt de m ontage van de kappen 
van de hoofdlagers.
E r is ook gedacht aan een m otorcon
structie uit gietijzer. Het was echter on-



Fig. 6. Cilindervoering en koelmantel op de UDAB-motor gemonteerd. Fig. 7. Cilindervoering van de UDAB-motor.

mogelijk een gieterij te vinden, die gene
gen was het gehele blok uit één stuk te 
gieten. M et een in delen gegoten cilinder- 
blok zou er een aantal boutvoegen ont
staan. D aardoor zou de stijfheid verloren 
gaan. Bij de hier optredende hoge maxi- 
m um druk kan gietijzer niet op trek  belast 
worden, zodat trekbouten toegepast moe
ten  worden, w at een gecompliceerde 
m otoropbouw teweegbrengt, in het bij
zonder bij V-motoren.

4. Drijfstangen
D e drijfstangen zijn naast elkaar geplaatst 
(zie fig. 5). H oofd- en nevendrijfstang 
en andere opstellingen zijn ook in studie 
genomen.
H et voordeel van hoofd- en neven
drijfstang is, dat de afstand tussen de cilin- 
derhartlijnen m et ongeveer 100 mm per 
paar verkleind kan  worden. D it betekent 
natuurlijk een lengtevermindering over 
alles van ca. 1000 mm bij een 18-cilinder- 
m otor en wat lichtere krukasonderdelen 
wegens het kleinere buigend moment.
De nadelen van hoofd- en neven
drijfstang zijn dat de m otorhoogte ver
groot m oet worden, om dat het lager op

de hoofddrijfstang voor de nevendrijfstang 
enige ruim te vordert. D e constructie 
wordt ook veel gecompliceerder en duur
der en er bestaat een veel groter gevaar 
voor spanningsconcentraties. Verder 
wordt de m ontage en demontage gecom
pliceerder. T en slotte is het heel moeilijk 
om doorgang te  verschaffen door lager 
en pen voor een voldoende hoeveelheid 
koelolie voor de zuiger van de neven- 
drijfstang en de lagerschalen voor deze pen 
zouden last kunnen geven.

5. Cilinderverzameling
De cilinderverzam eling bestaat uit de ci- 
linderkop, de voering, de koelmantel, de 
zuiger en de  drijfstang. Zes bouten hou
den kop, voering en waterm antel teza
men. Door een speciaal gereedschap kan 
de drijfstang bevestigd worden aan de 
onderkant van de voering, zodat deze de
len als een geheel behandeld kunnen wor
den. H et gewicht van de verzameling is 
ca. 5000 kg  (zie fig. 6). E r is een spe
ciale takel nodig voor de m ontage ervan, 
waarbij het mogelijk is het geheel onder 
de hoekrichting van de cilinder uit te hij
sen en daarna over te brengen naar een

nis in de werkplaats van de machineka
mer.
H et is het voornem en de samenstellingen, 
die nagezien m oeten worden uit te wisse
len voor weer in stand gebrachte tijdens 
de daguren, in de geluidgeïsoleerde werk
plaats. De snelheid van uitwisseling zal 
één of twee stel per m aand zijn.
H et doel van deze inrichting is om het 
werk aan de m otor zelf te verminderen. 
De demontage en montage van verzamel
de delen neem t een minimum aan tijd en 
kan in de haven uitgevoerd worden of 
op zee m et alleen één m otor gestopt.
D e cilinderkop is van chroomgelegeerd 
gietstaal. Inlaat- en uitlaatdoortochten 
zijn gevormd naar de minst mogelijke 
stromingsweerstand. De krachten afkom
stig van de gasdrukken worden naar het 
cilinderblok overgebracht door vier tap- 
einden. Zes andere bouten geven de af
dichting tussen voering, mantel en cilin
derkop en vergemakkelijken het werken 
aan deze onderdelen.
De voering (fig. 7) is van m et vanadium 
en titaan gelegeerd gietijzer.
D e losse koelm antel is van gietstaal en 
afzonderlijk voor iedere cilinder. De m an



tel, die de bovenkant van de voering ver
sterkt, is geconstrueerd om te voorzien in 
een hoge koelwatersnelhcid in de kana
len om  de verbrandingskam er. Als een 
cilindersam enstel uitgewisseld wordt is het 
mogelijk alleen dit samenstel af te tappen, 
w aardoor werk bespaard wordt en het 
verlies aan voorbehandeld koelwater tot 
een m inim um  beperkt blijft. Om  goede 
koeling te verzekeren in m otoren m ét 
hoge voorcom pressie is het noodzakelijk 
de w aterkam ers van de cilinder te con
tro leren  of reinigen m et dezelfde tussen
tijd als de zuigers. D it wordt vergem ak
kelijkt door de losneem bare mantels.
E r zijn twee inlaat- en twee uitlaatklep
pen in  de cilinderkop.
De uitlaatkleppen zijn aangebracht in los
se klephuizen en deze zijn m et inbegrip 
van de zitting, door water gekoeld. E r  is 
ruim te gereserveerd voor een opjaagpomp 
in h et systeem van de klepkoeling voor het 
geval de ervaring m et het V6-prototype 
zou aanwijzen, dat de watertoevoer ver
groot m oet worden. Een inrichting om de 
uitlaatkleppen te laten roteren zal ook op 
de V 6 beproefd worden.

6. Gescheiden nokkenkasten
De nokkenassen zijn op het cilinderblok 
gem onteerd in afzonderlijke kasten. D aar
door zijn de stootstangen zeer kort, w aar
door de traagheidskrachten klein zijn en 
daarm ee de kans op trillingen.
Bovendien worden door het aanbrengen 
van de nokkenassen in afzonderlijke kas
ten in plaats van in het bovendeel van 
het cilinderblok ongelijkmatigheden ver
meden, die de spanningsstroom in het 
blok zouden kunnen verstoren, waardoor

het gevaar voor vermoeiingsscheurtjes 
verkleind is. D e montage en de bew er
king van de onderdelen is ook eenvou
diger.
Deze inrichting vergemakkelijkt verder de 
toepassing van een afzonderlijk smeersys- 
teem voor de cilinderkoppen en de nok
kenassen. H ierdoor wordt besmetting ver
meden van het krukkastsm eerm iddel ver
oorzaakt door lekkage van de brandstof- 
of koelwatersystemen.
E r is bijzondere aandacht besteed aan de 
geometrische vorm  van de nokken. Zij 
bestaan uit sinoïdale krom m en, die een 
derde afgeleide hebben zonder sprongen. 
Dit zal bijdragen to t een trillingsvrije 
klepbeweging.
De brandstofpom pen, één voor iedere ci
linder, zijn boven op de nokkenkasten ge
plaatst. De lengte van de persleiding is 
daardoor tot een m inimum teruggebracht, 
wat het gevaar van scheuren en het 
daarbij optredende risico verkleint.
De zuigers bestaan uit een stalen boven
deel, dat door bouten bevestigd is aan het 
onderste deel uit lichtmetaal. H et boven
deel w ordt door olie gekoeld, die door 
boringen in krukas, drijfstang en zuiger- 
pen naar de koelruim te in de zuiger ge
leid wordt. De afvoer is vrij naar de kruk- 
kast.

7. Algemene opstelling van de motor
Het bovenste platform ligt op gelijke 
hoogte als de bovenkant van het cilinder
blok. De in- en uitlaatleidingen liggen b in 
nen de V (zie fig. 3, de hoek tussen de 
hartlijnen bedraagt 45°), waardoor m en 
vrije toegang heeft to t de brandstofpom 
pen, hun heugels en de brandstofleidingen

en hun  verbindingen. H et is ook ge
m akkelijk om het kleppenm echanism e en 
brandstofkleppen te bereiken.
D e elastische verbindingen van de w a
terpijpen aan de mantels kunnen gem ak
kelijk bereikt worden door de bovenope- 
ningen van het cilinderblok. D e aanslui
tingen van de cilindersmering en de bou
ten  in  de grote drijfstangkop zijn door 
de onderste openingen bereikbaar.
Z oals reeds vermeld kunnen de hoofdla- 
gers geïnspecteerd worden door de deu
ren  in de fundatieplaat. D e veiligheids
kleppen voor de krukkast zijn in deze 
deuren aangebracht.
De tapeinden voor de cilinderkop, drijf
stang en boofdlager zijn ingericht om  hy
draulisch voorgespannen te worden.
U it het oogpunt van de fabrikanten is het 
belangrijkste voordeel van de UD AB-m o- 
tor, dat alle vermogens, die nodig zijn 
voor de typen en afmetingen van de 
schepen, die op hun werven gebouwd 
worden, verkregen kunnen worden uit een 
veelvoud van de UDAB-cilinder. D it be
tekent, dat er een m inim um  zal zijn aan 
verschillende onderdelen. Alle menselijke 
en financiële hulpm iddelen kunnen op de 
ontwikkeling van deze cilinder geconcen
treerd  worden en zes of zeven m otortypen 
m et verschillende aantallen cilinders. Het 
to ta le  aantal onderdelen per m otor zal 
betrekkelijk groot zijn, w aardoor serie- 
produktie mogelijk zal zijn en dus ratio
nalisering bij de produktie en investerin
gen in werktuigmachines en gereedschap 
aangemoedigd zal worden. W egens de be
perkte afmetingen zullen dergelijke ge
reedschappen en machines niet heel 
zw aar zijn en daarom  niet buitengewoon 
duur.

K O N IN K LIJK E  

B E LA N G S T E LL IN G  V O O R  

D E SC H EEP SB O U W

Zijne M ajesteit Koning Gustaf Adolf van 
Zw eden bezocht onlangs de fabrieken en 
w erven van Götaverken te Göteborg.
D e 86-jarige koning besteedde geruime 
tijd om de bouw van twee 227.000 tons 
tankers op de werf te A rendal van nabij 
te bezien.

Z.M . de Koning (met bril) in gesprek met werf- functionarissen met één der grote tankers op de 
achtergrond.
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H E T  G E B R U IK  V A N  EXPLOSIEMETERS

Betrouwbaarheid van slangen voor explosiemeters

door

Ir. C. H. B U SC H M A N N  

W. DE G R O O T  

E. T E U N IS S E N

(Scheikundige Dienst van het 
D irectoraat-Generaal van de 
Arbeid)

Bij m etingen m et een explosiem eter aan boord van een tankschip was geconstateerd dat de m eter geen aanwijzing gaf omtrent de 
aanwezigheid van brandbare dam p, hoewel de zekerheid bestond dat de tank waaruit de lucht werd aangezogen xyleendamp bevatte. 
D e bem onstering van de lucht geschiedde via een lange slang die m et de explosiemeter was verbonden. De lucht werd aangezogen met 
behulp van een ballon. N a  vervanging van de slang door een m etalen buis gaf de meter wel een aanwijzing. Hieruit m oest worden gecon
cludeerd dat de in de tank aanwezige xyleendamp de meter niet kon bereiken, vermoedelijk als gevolg van adsorptie aan en oplossen 
in de w and van de slang.
O m vang van het onderzoek.
D it voorval was aanleiding een uitvoerig onderzoek in te stellen naar de mate van adsorptie van de dam p van enkele brandbare 
vloeisto ffen en van aardgas aan de wand van slangen van diverse materialen. Behalve enkele slangen behorende bij in de handel zijnde 
m eetinstrum enten, werden ook slangen onderzocht betrokken uit de handel in laboratoriumartikelen.
V an de bij een aantal m eetinstrum enten geleverde slangen wer
den 7 exem plaren onderzocht van verschillende lengten en  uit
voeringen. A lle slangen w aren voorzien van koppelingen passend 
op de bijbehorende m eetinstrum enten.
D e volgende slangen w aren bij he t onderzoek betrokken:
1. G evlochten koperen leiding van  1,60 m lengte
2. R ubberslang van  1 m  lengte verbonden m et een sonde van 

kunststof van 80 cm lengte
3. M et canvas versterkte rubberslang met een lengte van 9,80 m.
4. Z w arte rubberslang lengte 14 m.
5. „  „  „  4 ,70 m.
6. „ „  „  1,50 m.
7. ,, ,, ,, 7 ,65 m.
D e laatstgenoem de slang was speciaal voor dit onderzoek ont
vangen van M .S.A. N ederland N.V. en aangeduid als „hum idity 
stabilizing sam pling line” .
N a  beproeving van  de hierboven genoemde slangen w erd het 
onderzoek voortgezet m et slangsoorten van bekende handelskw a
liteiten. V an elke soort w erd een lengte van 5 m  voor het onder
zoek beproefd. E r  w erden uitslu itend slangen gebruikt m et een 
inwendige diam eter van 6 m m , overeenkom end m et de diam eter 
van de slangen die bij de m eetinstrum enten w orden geleverd.
D e volgende slangen w erden onderzocht:
a. Silicon rubber (transparant)
b. R o de  rubberslang (laboratorium  kwaliteit)
c. Z w arte neopreen

Toestel voor het beproeven van s langen  voor exp losiem eters

Figuur 2.

d.
e.
f.
g-
h.

Polyvinylchloride (P.V.C.)
Butapreen
Polytheen
Gaflon
Butyl rubber

Isoversinic

© •

iLÏ
thermostaat bad  

b u iten lu ch t  — *. c.-z(p)

explosiemeter 

te beproeven slang

Figuur 1.

De inhoud van elke slang bedroeg ongeveer 140 ml; het opper
vlak van de binnenzijde ongeveer 9,4 d m 2.

Onderzoekmethode
Het onderzoek werd, voor alle slangen, als volgt uitgevoerd: 
De damp van enkele hieronder genoemde vloeistoffen werd met 
lucht verdund tot bekende concentraties. Deze damp-luchtmeng- 
sels werden geleid door de te  beproeven slang die met een ex
plosiemeter was verbonden. V ooraf was bepaald welke aan- 
wijziging de meter gaf bij rechtstreeks inleiden van het mengsel 
in het instrument, dus zonder tussenschakeling van de slang. 
Na het aanbrengen van de slang werd de stand van de meter 
opnieuw afgelezen.
De snelheid waarmee het mengsel door het instrum ent wordt ge
leid bedraagt, bij toepassing van de ballonnen die bij de ex-
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plosiemeters worden geleverd, ongeveer 1 liter per m inuut. Deze 
zelfde snelheid werd aangehouden bij het onderzoek van de 
slangen.
Alle slangen zijn beproefd met dam p-luchtmengsels verkregen 
door het leiden van lucht door enkele hieronder genoem de 
brandbare vloeistoffen en m et mengsels van aardgas en lucht.
De vloeistoffen zijn gegeven in onderstaande tabel waarbij tevens 
de onderste explosiegrens alsmede de dam pconcentratie is ge
noem d van de damp-luchtmengsels die door de te beproeven 
slangen zijn geleid.

Onderste explosiegrens Dampconcentratie
in grammen per m;! lucht

Benzeen ........................ 39 34
Tolueen ........................ 46 38
Xyleen ............................ 44 37
N-Octaan ........................ 38 32
N-Heptaan ................... 46 38
Methaan (aardgas) . . . . 33 28

Bij het onderzoek werden de damp-luchtmengsels op de vol
gende wijze verkregen.
D oor een, in  een therm ostaatbad geplaatste wasfles w aarin zich 
één der hierbovengenoemde vloeistoffen bevond, werd lucht 
geleid. Het verkregen mengsel werd vervolgens m et buitenlucht 
verdund to t de gewenste, in de tabel vermelde, dam pconcen
tratie. Deze werd voor alle soorten dam p en gas gehouden op 
85 «/o van de onderste explosiegrens.
Om condensatie van de dam p in het deel van de apparatuur dat 
zich na de verdam per bevond te voorkomen, werd dit gedeelte 
m et behulp van „heating tapes” verwarm d tot enkele graden 
boven de tem peratuur van het therm ostaatbad.
E en principeschets en een foto van de opstelling zijn gegeven 
in figuur 1 en 2.
Bij het onderzoek is gebruik gem aakt van een explosiem eter 
m odel G  (Sniffer) van Johnson and Williams. H et principe van 
deze meter, evenals dat van vele andere explosie-meters, berust 
op de verandering die een elektrische weerstand ondergaat bij 
verwarming. Deze verandering wordt gem eten ten  opzichte van 
een tweede draad van dezelfde weerstand. Een der weerstands- 
draden in het instrument bevindt zich in een ruim te w aardoor 
het te onderzoeken mengsel wordt geleid. Bij aanwezigheid van 
brandbare damp in het mengsel treedt een verbranding op w aar
door de draad een hogere tem peratuur krijgt m et als gevolg een 
verandering van de weerstand.
Beide draden zijn in een brug van W heatstone geschakeld, 
tezam en m et een m illiam pèrem eter waarvan de schaal geijkt is 
in procenten van de onderste explosiegrens. De draden w orden 
m et behulp van een stroom bron in het instrum ent vooraf op 
dezelfde constante tem peratuur gebracht.
Reeds bij het begin van het onderzoek bleek het niet mogelijk 
de uitslag van de m illiam pèrem eter m et de door de batterijen  ge
leverde spanning gedurende 20 min. constant te houden. H ierdoor 
was het n iet mogelijk goed reproduceerbare w aarnem ingen te 
doen. D e benodigde spanning voor de m eetw eerstanden werd 
daarom  na verwijdering van de batterijen verkregen door aan
sluiting van het m eetinstrum ent aan een accu.

Resultaten
De resultaten van het onderzoek zijn gegeven in bijgaande ta 
bellen en grafieken. Hierbij is op de horizontale as uitgezet het 
percentage dam p dat door de slang wordt doorgelaten in ver
gelijking to t de directe meting.
Op de verticale as is de tijdsduur uitgezet per proef. D e grafiek 
geeft daardoor een beeld van het adsorberend vermogen van elk 
slangtype voor de verschillende damp-luchtmengsels na  verschil
lende duur der proeven.

Bespreking der resultaten
Uit de resultaten van  h e t onderzoek blijkt da t de aromatische 
koolwaterstoffen, w aarm ee het onderzoek werd uitgevoerd, zeer 
gem akkelijk aan de w and van  de slangen w orden geadsorbeerd. 
In  h e t bijzonder w ord t hierbij de aandacht gevestigd op de resul
ta ten  die verkregen w erden bij het beproeven van de slangen 
m et xyleendamp.
V an  de 16 bij het onderzoek betrokken slangen b leken  er 11 
stuks volledig on bru ikbaar te zijn voor he t m eten van de con
centratie van xyleendam p in lucht. V an de overige 5 was er 
1 exem plaar goed; 4 slangen absorbeerden dam p in hoeveelheden 
tussen 3 % en 14 % van  he t door de slang gevoerde xyleendam p- 
luchtmengsel.
Benzeen en tolueen geven een iets gunstiger beeld, hoewel tolueen- 
dam p door slechts 4 van  de 16 slangen zonder adsorp tie w ordt 
doorgelaten. V oor de overige slangtypen bleek 6 % -1 0 0  o/0 van 
de dam p aan de slangw and te  w orden vastgehouden.
T ien  slangen bleken b ru ikb aar voor benzeendam p. F ou ten  tus
sen 4 o/o en 97 %  zijn te  verw achten bij he t gebruik van de 
overige 6 onderzochte slangen.
Bij het onderzoek was h e t noodzakelijk gebruik te m aken van 
bekende dam pconcentraties in  lucht. Bij toepassing van benzine 
als beproevingsvloeistof levert dit m oeilijkheden op.
Benzine bestaat nl. u it een  m engsel van koolw aterstoffen m et 
verschillende kookpunten . Bij het doorleiden van lucht zullen de 
laagste kokende com ponenten dan ook h ieru it het eerst ver
dam pen w aardoor onregelm atigheden ontstaan in  de verhouding 
dam p-lucht tijdens de beproeving. H et reproduceren van  dam p
concentraties is daardoor onmogelijk.
E en  indruk van de invloed die benzinedam p op de slangen 
zal hebben is echter verkregen door gebruik te m aken van 
n .hep taan en n.octaan als beproevingsvloeistoffen.
H ierbij bleek dat n .oc taan  een aanzienlijk grotere neiging to t 
adsorptie aan de w and heeft dan n.heptaan.
D rie  van de 7 instrum entslangen bleken geen neiging te hebben 
to t adsorptie van n .octaan . Twee soorten slang zijn nog redelijk 
bruikbaar. D e overige 2 exem plaren m oeten als onbru ikbaar voor 
het m eten van deze dam p w orden beschouwd.
V an  de u it de handel betrokken  slangen bleek alleen de G aflon- 
slang geen n.octaan te absorberen. Twee soorten vertonen een ad
sorptie van 3 to t 4 % . D e overige zes zijn voor n .oc taan  on
bru ikbaar daar zij van 21 %  to t 1 0 0 %  van het doorgevoerde 
dam p/luchtm engsel bleken te absorberen.
Bij de beproeving m et aardgas bleken alle slangsoorten, zowel 
de instrum entslangen als de slangen die uit de handel w aren be
trokken, voor dit gas volledig bruikbaar te zijn.

Samenvatting en conclusie
E en  onderzoek is ingesteld naar het absorberend verm ogen van 
een aantal slangen voor de dam p van verschillende b randbare  
vloeistoffen en  voor aardgas.
O nderzocht w erden 7 slangen behorende bij verschillende m eet
instrum enten.
A l deze slangen w aren bij de m eetinstrum enten geleverd en 
voorzien van koppelingen behorende bij h e t betreffende instru
m ent. Voorts w erden 9 slangen onderzocht van  uiteenlopende 
soorten en kw aliteiten van  rubber en kunststof die alle uit de 
handel in laborato rium artikelen  w aren betrokken.
Sam envattend kan  w orden gezegd da t van alle slangen die bij 
dit onderzoek w erden getest alleen instrum entslang no. 6, d it is 
een korte rubberslang van  1,50 m  lengte, voor geen van de gas
of dam psoorten na  enkele m inuten nog adsorptieneigingen ver
toonde.
V an  de overige slangsoorten m oet no. 7 als zeer goed b ru ikbaar 
w orden beschouwd.
V an  de slangen die uit de handel in laboratorium artikelen w aren 
betrokken bleken de G aflon en  de Isoversinic* slang goed te
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1 Gevlochten koper . . . 0 0 0 0 0 0 0 0 8 5 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Slang met sonde ......... 0 0 0 0 13 8 7 6 62 54 51 48 0 0 0 0 18 14 12 11 0 0 0 0
3 Slang met canvas . . . 17 13 12 10 64 55 51 48 96 94 92 91 19 13 11 9 73 67 64 63 0 0 0 0
4 Rubberslang 14 m . 12 9 8 8 52 43 37 33 92 88 86 84 0 0 0 0 12 8 6 6 0 0 0 0
5 4.70 m . 0 0 0 0 6 6 6 6 53 53 53 53 0 0 0 0 6 6 5 5 0 0 0 0
6 „ 1.50 m . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 „ 7.65 m . 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

a Silicon ru b b e r ............. 97 90 83 78 100 100 100 100 100 100 100 100 95 94 93 92 100 100 100 100 0 0 0 0
b Rode rubber ............. 28 24 21 19 65 59 55 52 94 92 91 90 26 21 19 18 72 68 67 66 0 0 0 0
c Zwarte n e o p re e n ......... 23 16 13 10 63 51 45 41 96 93 91 89 11 5 3 3 54 44 41 38 0 0 0 0
d P.V.C............................... 17 9 6 4 55 43 38 34 92 88 87 85 7 4 3 3 35 27 23 21 Q 0 0 0
e B utapreen ...................... 4 2 1 0 22 16 14 13 73 66 63 60 2 2 2 2 3 3 3 3 0 0 0 0
f Polytheen ..................... 2 0 0 0 15 12 12 12 62 53 50 47 5 2 2 2 27 21 18 16 0 0 0 0
g Gaflon .......................... 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
h B u ty lrub b er.................. 1 0 0 0 7 7 7 7 54 53 53 53 0 0 0 0 28 27 26 25 0 0 0 0
j Isoversinic ..................... 1 0 0 0 6 6 6 6 14 8 7 7 0 0 0 0 4 3 3 3 0 0 0 0

voldoen ten  aanzien van het adsorberend verm ogen. De G af Ion 
slang is echter m oeilijk han teerbaar en laat zich vrijwel niet 
op- of afrollen. D it zal bij gebruik voor een verplaatsbare ex- 
plosiem eter to t m oeilijkheden leiden.

De Isoversinic slang daarentegen is zeer soepel en kan gemakke
lijk gehanteerd worden. Met een geringe adsorptie van xyleen-, 
tolueen- en n.octaandamp moet echter bij gebruik van dit slang- 
type rekening worden gehouden.
* O.a. verkrijgbaar bij Tamson.

NEDERLANDS SCHEEPSSTUDIE- 
CENTRUM TNO, DELFT
Afdeling Scheepsbouw
(Een experimentele simulator voor het
besturen van schepen)
D o o r het N ederlands Scheepsstudiecentrum  
T N O  te D elft is uitgegeven „C om m unication  
N o . 18 S” , (S 2 /1 5 3 ) van  de h an d  van  de 
heren  ir. J . B. van den Brug van  h e t Instituut 
T N O  voor W erktuigkundige C onstructies en 
drs. W . A . W agenaar van  h e t In stitu u t voor 
Z intuigfysiologie R V O -T N O .
In  het voorw oord staat h e t volgende:
Bij de uitvoering van diverse research- 
p ro jecten  in het kader v an  h e t onderzoek 
om tren t h e t stuurgedrag van  schepen bleek 
d a t een stuursim ulator voor bepaalde as
pecten  van  h e t onderzoek belangrijke voor
delen zou  kunnen  opleveren.
T en  opzichte van stuurm anoeuvres m et m o
dellen beteken t een sim ulator een aanzien
lijke realiteitsw inst, zeker w at b e tre ft de in

vloed van de m ens in de besturing. Ook met 
betrekking to t de duur en de kosten van het 
onderzoek  zijn verbeteringen te verwachten. 
D aar om streeks eind 1967 een aantal 
instellingen, te  weten het Ministerie van 
D efensie (M arine), het Waterloopkundig 
L aboratorium , het Instituut voor Zintuig
fysiologie RV O -TN O , het Laboratorium 
voor Scheepsbouwkunde der Technische 
H ogeschool D elft en het Nederlandsch 
Scheepsbouw kundig Proefstation, weliswaar 
om  verschillende redenen deels een gelijk 
gerichte belangstelling had voor de ontwik
keling van een stuursimulator, werd tot 
sam enw erking besloten.
H et Instituu t TN O  voor Werktuigkundige 
C onstructies dat reeds eerder ervaring met 
dergelijke sim ulatietechnieken had opge
daan, nam  de feitelijke uitvoering ter hand. 
D eze m ededeling geeft een beschrijving van 
het ontw erp en de uitvoering van de stuur
sim ulator rondom  een analoge rekenauto
m aat en een motivering van de toegepaste 
bewegingsvergelijkingen in het licht van de 
voorlopig gestelde beperkingen.

De realistische waarde van deze simulator 
in bedrijf, waarbij het stuurgedrag van enige 
typen schepen werd gesimuleerd onder in
vloed van snelheid, roer, stroom , wind en 
golven, werd in eerste instantie getoetst door 
nautici van de Koninklijke M arine en het 
Loodswezen, district Rotterdam.
D aarna volgden vele andere instellingen, 
waaronder de Nautische Commissie van de 
Koninklijke Nederlandsche Reedersver- 
eeniging.
Inmiddels is het onderzoek in volle gang, 
waaraan de Hogere Zeevaartscholen te Den 
Helder, Rotterdam en Scheveningen mede
werking verlenen. H et onderzoek is thans 
vooral gericht op de karakteristieken van de 
„human operator” in het stuurgedrag en een 
evaluatie van training met behulp van schaal
modellen.
Verder is een ontwerp onderhanden van een 
verbeterde uitvoering van de stuursimulator.
Het boekje is aan te vragen bij het secreta
riaat van het Nederlands Scheepsstudie
centrum TNO, Leeghwaterstraat 5, Delft.



H O U TTU IN ’S MACHINEFABRIEK 40 JAAR

Wijlen de heer C. Houttuin, oprichter. 17 februari 1893 - 26 juni 1953.

De familie-vennootschap Houttuin’s Ma
chinefabriek werd 15 juni 1929 ingeschre
ven in de registers van de Kamer van 
Koophandel te Utrecht en op 20 juni 1929 
verwezenlijkt.
De basis was het octrooi dat aan wijlen de 
heer C. Houttuin werd verleend op de 
wormpomp. Deze vormt nog steeds de 
hoofdschotel van de produktie, maar ge
leidelijk zijn er varianten uit gegroeid.
Hoewel het al die jaren niet altijd roze- 
geur en maneschijn is geweest —  tegen
slagen, inkrimping van de produktie, ont
slag van personeel, sterke buitenlandse 
concurrentie, een wereldoorlog —  is het 
bedrijf toch gestaag gegroeid. Tussen 1950 
en 1960 is de produktie verdubbeld en te
gen 1970 wordt andermaal een verdubbe
ling verwacht. Het aantal werknemers is 
toegenomen van 50 in 1950 tot ongeveer 
190 nu, de produktieruimte is uitgebreid 
van 1500 m - in 1950 tot 3500 m 2 thans 
en plannen voor verdere uitbreiding ver
keren in het geboortestadium.
Overigens is de uitbreiding niet tot de pro
duktie beperkt gebleven. Men heeft zelf 
het speurwerk ter hand genomen, alsmede 
projectontwikkeling en er is een afde
ling hydrauliek, waarvoor de apparatuur 
weliswaar van derden wordt gekocht, maar 
volgens eigen ontwerp wordt geïnstalleerd 
ten behoeve van pompaggregaten. Met 
drie grote producenten van pompen in 
Frankrijk (Pompes Guinard in St. Cloud),
West-Duitsland (Allweiler AG in Radolf- 
zell) en Groot Brittannië (Hamworthy 
Pumps & Compressors in Poole, Dorset) 
is een consortium gevormd ter stimule
ring van de verkoop in die landen. Daar
naast zijn er 15 agentschappen in alle we
relddelen, alsmede 4 licentiehouders in

Brazilië, Groot Brittannië, Japan en 
Spanje.
In 1968 werd een record-omzet bereikt 
van ƒ 7.500.000 en naar de directeur, de 
heer J. C. Houttuin, mededeelde, heeft de 
omzet in het eerste halfjaar van 1969 die 
van het eerste halfjaar 1968 overtroffen; 
bovendien noemde hij de orderpositie tot 
in 1970 zeer bevredigend. De jaarproduk- 
tie bedraagt momenteel ongeveer 1300 
pompen; de totale produktie heeft dit jaar 
de 20.000 pompen overschreden en —  
zoals de directie in de herdenkingsbro- 
chure schrijft —  staat het bedrijf „aan het 
begin van een tweede jeugd: de hydrosta
tische aandrijving en de diepwelpomp zijn 
in opmars” .
In het besef dat alleen een actief beleid 
om gelijke tred te houden met de tech
nische ontwikkeling ertoe kan leiden dat 
men een concurrerende plaats op de inter
nationale markt zal behouden, was begin 
1968 Houttuin het eerste kleine bedrijf in 
deze sector dat numerieke besturing (van 
een boormachine) invoerde en tegen sep
tember van dit jaar komt er een nieuwe, 
grote draaibank in bedrijf met een verder 
verfijnde numerieke besturing; dat wordt 
dan de derde in Nederland; de daarmede

De fabriek.

Elektrisch Houttuin ballastpomp-aggregaat (geleverd in 1932 voor de zeesleper Zwarte Zee).



gemoeide investering beloopt ca. 400.000 
gulden.
De export naar de Oostbloklanden groeit 
gestadig, getuige een kort vóór de ju
bileumviering geboekte order voor 36 
pompaggregaten voor een fabriek van syn
thetische rubber in Rusland, waarmede 

. ongeveer ƒ 1 ,2  m iljoen was gemoeid.
Van de totale produktie is 60 a 70 pro
cent voor export bestemd; de export be
treft echter voornamelijk wormpompen 
voor landinstallaties, terwijl de binnen
landse afzet voornamelijk naar de scheeps
werven gaat als lading-, ballast-, lens- en 
dergelijke pompen. H outtuin acht ter be
vordering van de afzet het deelnemen aan 
beurzen van grote betekenis en verschijnt 
dan ook geregeld op de internationale vak- Aan Euratom voor fundamenteel onderzoek met gedemineraliseerd water geleverde regelbare tentoonstellineen 0 a in Poznan Zagrebcirculatiepomp. °  ’ ’ °  ’Oslo, Leipzig en Amsterdam (RAI-Euro- 
port).

T E W A T E R L A T I N G  „ W .  D. G A T E W A Y ”

Op 25 juli 1969 w erd op de to t de I.H .C . H ollandgroep behoren
de werf Smit K inderdijk te K inderdijk te water gelaten de sleep- 
zuiger W. D. Gateway, in aanbouw voor W estminster Dredging 
Co. Ltd. te  Londen, onderdeel van de Bos & K alis/W estm inster 
G roup of Dredging Companies.
D e doopplechtigheid werd verricht door m evrouw O. J. Samkal- 
den-M eijers, echtgenote van de burgem eester van A m sterdam , 
dr. I. Samkalden.
D e W. D. Gateway, ru im .120 m eter lang en bijna 20 m eter breed, 
vertoont fam ilietrekken m et de 9000 m :1 sleepzuiger Prins der 
Nederlanden. M et de tw ee zuigbuizen, elk m et een diam eter van 
900 m m , kan de W. D. Gateway  baggeren to t op een diepte, van 
30 m eter. Alle baggeroperaties worden geleid vanaf de brug.
D e twee baggerpom pen in het vocrschip w orden door elektro
m otoren aangedreven. Eveneens in het voorschip bevindt zich de 
op de baggerpom pen aangesloten boegstraalbuis installatie. Bij 
het m anoeuvreren in de haven of tijdens bijzondere situaties kan 
daarm ee naar stuur- of bakboord een zijwaartse kracht w orden 
uitgeoefend.
In  de m achinekam er in het achterschip staan twee M .A .N .-hoofd- 
m otoren van 6500 pk  bij 400 om w /m in. A an de achterzijde drijft 
elke m otor, via een tandw ielkast, een verstelbare schroef aan; aan

de voorzijde via een koppeling een gelijkstroom generator voor 
de voeding van de baggerpompaandrijving. Drie hulpmotoren 
drijven wisselstroom generatoren aan voor de voeding van het 
boordnet. In totaal wordt op de W. D. Gateway een vermogen ge
ïnstalleerd van ruim 16.000 pk. De inhoud van het laadruim, dat 
evenals op de Prins der Nederlanden geheel gesloten is, wordt 
gelost door 2 X 1 0  kegelvormige bodemkleppen.
O p het achterschip bevindt zich accommodatie voor een bem an
ning van 50 koppen.
In  het najaar zal de sleepzuiger W. D. Gateway (gebouwd onder 
toezicht van Bureau Veritas voor de klasse >ï< 1.3/3 D (deep sea) 
1.1 A & C.P.) gereed zijn om aan het werk te gaan.



O V E R D R A C H T  S L E E P B O O T  „ B R I E L S E B A N K ”

O p 24 ju li 1969 werd de sleepboot 
Brielsebank, gebouwd bij N .V. Scheeps
w erven v /h  H . H . Bodewes te Millingen 
a.d. R ijn , overgedragen aan de N.V. 
N ieuw e R otterdam se Sleepdienst te R o t
terdam .
D e B rielsebank  is gebouwd onder toe
zicht van de  Nederlandse Scheepvaart 
Inspectie voor he t varen buitengaats en 
zal voornam elijk w orden ingezet voor 
het assisteren van de grote tankers, be
stem d voor de Europoort.
D e afm etingen zijn: lengte over alles 
33 ,25 m , lengte tussen de loodlijnen 
31,32 m , breedte over alles 9,57 m, 
breedte op de spanten 9,20 m, holte 
3,24 m, diepgang 4,56 m.
De voortstuw ing geschiedt door 2 enkel- 
werkende dieselm otoren, welke ieder een 
V oith-Schneider-propeller aandrijven. 
Deze m otoren  zijn van het fabrikaat 
W erkspoor type R ub 215 X 10 m et 10 
cilinders, die gezamenlijk een vermogen 
van 2800 pk  kunnen ontwikkelen. H et 
hulpverm ogen bestaat uit 2 D A F-hulp- 
m otoren m et Heem af draaistroom gene- 
ratoren, to taal 160 K.V.A.
De propellers hebben een diam eter van 
2,80 m; de propellerbladen zijn 1,85 m 
lang.
D oor de wijze van opstelling van de p ro
pellers heeft het schip een bijzonder gro
te w endbaarheid, terwijl het gevaar van 
ken teren  tijdens een havenassistentie 
praktisch uitgesloten is.
De havensleeplier van het fabrikaat 
N orw inch heeft een draadtrom m el m et

een capaciteit van 200 m en kan tevens 
de nylonrekker van 10 m  en de voorloper 
van 40 m , die aan deze draad  bevestigd 
zijn op de trom m el inhieuwen.
H et schip is uitgerust m et de m eest m o
derne navigatie- en com m unicatiem idde
len.
De to tale vloo t van de N .V . Nieuwe R o t
terdam se Sleepdienst bestaat thans u it 11 
sleepboten, w aaronder 8 eenheden m et

V oith-Schneider-voortstuwing. H et ver
m ogen varieert van 1250 to t 3400 pk.
E en  zusterschip van de Indusbank  (3400 
pk) is in bestelling gegeven bij N.V. 
Scheepswerven v/h H. H. Bodewes te 
M illingen aan de R ijn  en bij oplevering 
van  deze sleepboot zal de N .V . Nieuwe 
R otterdam se Sleepdienst de beschikking 
hebben  over 23.000 pk, verdeeld over 
12 eenheden.

B O U W  H EFSC H IP  

B EG O N N EN

Op één der hellingen van D e R otter däni
sche D roogdok M aatschappij N .V . te 
R otterdam  werden onlangs de  eerste sec
ties geplaatst voor het zeewaardige hef- 
schip dat in aanbouw is voor Van den 
T a k ’s Bergingsbedrijf N .V . te  Rotterdam. 
M et het plaatsen van een vlakserie en een 
com plete zijtank, is een begin gemaakt 
m et de bouw van het vaartuig. Over vier 
m aanden zal de tewaterlating plaatsvin
den. H e t schip krijgt een hefinstallatie met 
een vermogen van 1200 ton. Verder wordt 
op het dek een 400-tons wrakkengrijper 
gem onteerd. H et vaartuig zal, na opleve
ring, worden ingezet voor het opruimen 
van w rakken in de Mersey bij Liverpool.

Afbeelding van de sleepboot ,,Breedbank” (zusterschip).



'S W E R E LD S  EER STE K R A A N E ILA N D  MET D U BBELE PONTONS

V an der Giessen-De N oord N .V . te 
K rim pen aan den IJssel bouw de voor de 
Santé F e  In ternational C orporation  te 
W ilm ington het kraaneiland Choctaw. 
H et vaartuig, dat ook bij ruw weer op 
zee dienst kan  doen, is het eerste ter 
wereld m et een dubbele rij pontons. De 
Choctaw  is, m et zijn hefverm ogen van 
800 ton  één van de grootste, to t nu toe 
gebouw de kraaneilanden. Esso zet het 
k raaneiland  in bij het m onteren  van con
structiew erken ten  behoeve van de olie- 
en gasw inning langs de A ustralische kust. 
E en  bijzonderheid is dat de geau tom ati
seerde m achinekam er is uitgerust m et 
gasturbines. Om onder alle om standighe
den  overal ter wereld te  kunnen worden 
ingezet, zowel in tropische als in polaire 
streken, zijn bij de constructie aangepaste 
m ateria len  gebruikt.
Bij h e t verrichten van hijsw erkzaam he
den, h e t heien van palen  en  het afzinken 
van pijpleidingen w ordt de voortgang van 
het w erk voor een belangrijk gedeelte 
bepaald  door het aan ta l w erkbare dagen. 
V ooral de deining en het slingeren oefe
nen een zeer nadelige invloed uit.
N aast de uitstekende stabiliteit, verkre
gen do or de flexibiliteit van de catam a- 
ran-constructie, b ied t deze bouw  nog an
dere voordelen. D oor de geringe w ater- 
verplaatsing w orden m inder krach ten  op 
de ankerkettingen uitgeoefend, terwijl 
h ierdoor ook het verslepen naar de werk- 
locatie sneller en gem akkelijker kan ge
schieden.
D e tw ee rom pen van het k raaneiland  zijn 
elk 400 voet lang, 38 voet breed en 20 
voet hoog. D e to tale  breedte van het 
eiland is evenwel 106 voet. D e holte van 
h e t laagst gelegen dek to t de kiel is 43 
voet. H et hoofddek ligt 12 voet hoger.

De onderling verbonden pontons zijn elk 
voorzien van vier kolommen. Het boven
ste dek is als werk dek geschikt voor een 
deklast van 3630 ton.
D e grote stabiliteit van de Choctaw is 
verkregen door de bewegingen op zee tot 
een m inim um  te beperken. Bij periodes 
van slecht weer, als h e t eiland gaat slin
geren, laa t men het zover zinken dat de 
pontons lager dan de golven komen te 
liggen, w aardoor de eigen karakteristie
ken  van he t vaartuig tegenkrachten gaan 
vorm en voor de te r plaatse voorkomende 
deining. D oor een verandering van de 
diepgang en daardoor tevens van de wa- 
terverplaatsing, is het mogelijk het stam
pen vrijwel geheel onder controle te hou
den.
Ï.H .C . H olland Offshore Division (Werf 
G usto te Schiedam) construeerde en m on
teerde de grote k raan  op de Choctaw. 
M et een eigen gewicht van 1400 ton 
kan  deze kraan in gefixeerde toestand 
800 ton en draaiend 500 ton heffen bij 
een vluchtbereik van 90 voet. Bij een 
vlucht van 180 voet is de hefcapaciteit 
draaiend nog 180 ton. De top van de 
k raan  ligt op 322 voet boven de basis. 
T w eehonderd opvarenden kunnen in de 
accom m odatie worden ondergebracht, 
voornam elijk in vier-persoons hutten. 
V oorts is er een eetzaal, recreatiezaal, 
hospitaal, wasserij en diverse kantoren. 
A lle vertrekken zijn airconditioned. Voor 
het verrichten  van reparaties beschikt de 
bem anning over een ruime werkplaats 
m et m oderne werktuigen. Aan voorraden 
kan  zoveel worden meegenomen dat het 
kraaneiland m et volle bezetting veertig 
dagen onafgebroken op zee kan blijven. 
V oor h e t m eren is de Choctaw uitgerust 
m et vier in de hoekkolom men geplaatste 
dubbele ankerlieren met een maximale

houdkracht van 120 ton elk, acht ankers 
van negen ton, elk voorzien van 900 m 
2-duims ankerdraad. De ankerlieren wor
den centraal vanuit de controlekam er be
diend. De spankracht van de ankerdraden 
kan worden aangepast aan de golfbewe
ging-
In de m otorkam er werden drie door gas
turbines en één door een stoom turbine 
gedreven generatorsets geïnstalleerd 
voor het opwekken van de benodigde 
stroom. Drie stoomketels leveren de ener
gie voor de stoomkamer, die door m id
del van de kraan wordt gebruikt voor het 
heien van palen ten behoeve van het 
plaatsen van vaste boorplatform en en van 
ankermeerpalen. De geleverde stoom kan 
ook worden aangewend bij de produktie 
van drinkwater uit zeewater, totaal
50.000 gallons per dag.
Voor constructiewerkzaamheden werden 
twee compressoren met een gezamenlijke 
capaciteit van 2400 kub. voet per m inuut 
geplaatst.
De gecomprimeerde lucht wordt opgesla
gen in twee 70-voets tanks m et een ge
zamenlijke capaciteit van 1000 kub. voet. 
Bij de bouw is er rekening mee gehouden 
dat in de toekom st meerdere compresso
ren kunnen worden geplaatst.
Tot de verdere uitrusting behoren twee 
1000 pk mnd. pom pen en een H allibur
ton cementinstallatie. Voor het leggen van 
pijpen is aan stuurboordzijde een afneem
bare glijgoot geplaatst. Over het gehele 
kraaneiland is n a  elke 50 voet een aan
sluiting op het elektrische net en om de 
100 voet een aansluiting op de luchtka
nalen.
Bij de constructie van het voorschip is er 
rekening mee gehouden dat daarop later 
eventueel nog een bok van 1800 ton kan  
worden geplaatst.



N E D E R LA N D S E  V ER E N IG IN G  V A N  T E C H N IC I O P SC H EEP V A A R TG EB IED
Programma van lezingen

,,E rgonom ie en de brug van een vissersvaartuig” 
door Ir. H . Schuffel. di 23 september Groningen

do 25 september Rotterdam  
vr 26 septem ber A m sterdam

, ,Toepassing van zware olie bij m ed iu m - en snellopende die
selm otoren”
door D ipl.-Ing. D. G rabbe di 21 oktober Groningen
van  B lohm  & Voss A .G ., do 23 oktober R otterdam
H am burg. vr 24  oktober A m sterdam
,,Tew aterlaten van zeer grote schepen”
door Ir. J . Ch. de D oes en do  27 novem ber R otterdam
m edew erkers. vr 28 novem ber A m sterdam
,,M oderne inzichten betreffende elektrische installaties aan 
boord van schepen”
door Prof. Ir. L. A . Fontein di 27  jan. 1970 Groningen
en/of een zijner m edew er- do 29 jan. 1970 R otterdam
kers. vr 30  jan. 1970 A m sterdam

voor het najaar 1969 en het voorjaar 1970
„ Ontwerpen van visverwerkingsschepen en hun fabrieksin- stallaties”
door enkele m edew erkers do 26 febr. 1970 R otterdam  
van N.V. Kon. M ij. „D e vr 27 febr. 1970 Am sterdam  
Schelde” , Vlissingen.
,,O ntw ikkeling van de toepassing van kernreactoren bij de
scheepsvoortstuwing” (m et pre-prints)
door Prof. Ir. W. V inke. di 17 m rt. 1970 Groningen

do 19 mrt. 1970 R otterdam  
vr 20 mrt. 1970 Am sterdam  

,,Sturen en stuureigenschappen van zeer grote schepen” 
door Prof. Ir. J . G erritsm a do 23 april 1970 R otterdam  
en/of enkele van zijn m ede- vr 24 april 1970 Am sterdam  
werkers.

Bovenstaand programma zal in „Schip en Werf” worden herhaald. 
Wijzigingen of aanvullingen kunnen hierin voorkomen. Bovendien 
zal van elke vergadering of andere bijeenkomst aan leden en be
gunstigers een convocatie worden gezonden.
Het bezoeken van vergaderingen waarin lezingen worden gehouden, 
gelieve men dus alleen te doen na ontvangst van een convocatie.

N I E U W S B E R I C H T E N

P E R S O N A L IA  
ï .  W. Brand +
Op 29 juli 1969 overleed in het H av en 
ziekenhuis te R otterdam  in de leeftijd v an  
61 ja a r de h eer J. W. B rand, lid van d e  
raad  van. bestuu r van de H olland-A m eri
ka L ijn; de overledene w oonde in H u izen  
(N .H .).
De h eer B rand  volgde opleidingsstages op  
scheepvaartgebied in Genève, A m sterdam  
en L onden, w aarn a  hij in 1931 in het toen 
m alige N ederlands-Indië in dienst tra d  v an  
de N .V . K oninklijke P aketvaart M aatschap 
pij.
In  januari 1949 w erd de heer B rand b e 
noem d tot agent van de K PM  te P a lem - 
bang. Twee ja a r  later volgde zijn b en o e
m ing to t agent te Singapore. Op 1 juli 1955 
w erd  hij lid van  de directie buiten E u ro p a  
van de K P M  te D jakarta . In 1959 w erd  
de h ee r B rand  benoem d to t lid van  de 
d irectie in N ederland. In  de daarop vo l
gende 2 ja ren  was hij nauw  betrokken bij 
de ontw ikkeling van n ieuw e vaargebieden 
voor de K P M .
Op 1 sep tem ber 1961 tra d  de heer B ran d  
toe to t de d irectie  van 'de H olland-A m eri
ka Lijn. N aas t de algem ene d irectie taak  
h adden  het vrachtbeleid en  hunkering, f i 
nanciën  en verzekering zijn speciale a a n 
dacht.

Twee jubilea N.V. Technisch Bureau 
van Ad. A. Klein, Amsterdam
Op m aandag  1 septem ber 1969 hoop t bo- 
verstaande vennootschap twee jubilea te  
vieren. H e t zal dan 60 jaa r geleden zijn  
dat de zaak  w erd  opgericht en op dezelfde 
dag zal de h e e r A. L. K lein  40 jaar in h e t  
door zijn v ad er gevestigde bedrijf w e rk 
zaam  zijn.

T er gelegenheid hiervan zal op genoem de 
dag een receptie w orden gehouden in het 
Apollo H otel, A pollolaan 2, A m sterdam -Z. 
van 16.00 tot 18.00 uur in d e  Aemstelzaal.
Nieuwe directeur Esso-Nederland
Op 7 augustus 1969 heeft de heer C. R. 
Egeler, d irecteur van Esso-N ederland N .V ., 
zijn functie bij deze m aatschappij neerge
legd. Hij w ordt opgevolgd door drs. D. 
van den Blink.
Drs. V an den Blink keert terug uit Londen, 
w aar hij de laatste jaren was verbonden 
aan de regionale organisatie van Esso Eu- 
rope Inc.
D e heer Egeler aanvaardt p e r 1 septem ber 
een nieuwe functie  op het hoofdkantoor 
van Standard Oil Com pany (New Jersey) 
in New Y ork.
Ir. G. Kraan directeur Shell-Nederland
Ir. G. K raan  is benoem d to t d irecteur van 
Shell-N ederland Chem ie N .V . en to t d irec
teur van Shell N ederland  N .V .
Drs. E. M einsm a, directeur fabricage van 
Shell-Nederland Chem ie is benoem d to t 
hoofd van de afdeling economie en alge
mene service chem ische bedrijven in het 
centrale kan too r van de Koninklijke- 
Shell groep in D en  Haag.
J. P. Pruvost, principal Surveyor 
Lloyd’s Frankrijk
Lloyd’s Register o f Shipping heeft to t P rin 
cipal Surveyor voor F rankrijk  benoemd de 
heer Jean-P ierre Pruvost, C. Eng., als o p 
volger van  de heer Pierre Fondeur, die na 
22 dienstjaren m et pensioen gaat.
D e heer P ruvost is Ingénieur du  G énie 
M aritim e en sedert 1966 in dienst van 
Lloyd’s; eerder was hij van 1946-’56 senior 
ship surveyor bij Bureau Veritas en ver
volgens tien jaa r in leidende positie bij A te
liers et C hantiers de la Seine M aritim e.

Koninklijke Onderscheidingen
A an  de heer H . P. Sonius, d irecteur der 
afdeling  geregelde lijnen, en aan de heer 
N . F . Verm eyden, directeur adm inistratie, 
d er firm a V inke & Co., R otterdam , is 29 
ju li ’69 nam ens H are M ajesteit de Konin
gin door w ethouder mr. H. C. G. L. Polak 
van de gemeente R otterdam , ten kantore 
d er vennootschap hun benoem ing bekend 
gem aak t tot R idder in de O rde van Oranje 
N assau. D oor de w ethouder werden de 
hierbij behorende versierselen aan deze he
ren  overhandigd.
D e heren  Sonius en Verm eyden, die zich 
op velerlei gebied verdienstelijk hebben ge
m aak t, zijn reeds lange jaren bij de firm a 
V inke & Co. werkzaam.

Mutaties Centrale Bond van 
Scheepsbouwmeesters in Nederland, 
’s-Gravenhage
D e C entrale Bond van Scheepsbouwmees
ters in N ederland (Cebosine) heeft in zijn 
ledenvergadering van 28 mei 1969 goedkeu
ring  gehecht aan het aftreden van zijn di
rec teu r de heer F. E . H endriks, die een 
andere  functie in scheepsbouwverband zal 
krijgen.
T o t d irecteur van de Cebosine werd be
noem d de heer mr. F. H. F . Oldewelt, 
oud-directeur van de N ederlandsche D ok
en Scheepsbouw M aatschappij, die zijn 
w erkzaam heden per 1 augustus 1969 heeft 
aan  gevangen.
T o t adjunct-d irecteur van de organisatie 
w erd  benoem d mej. H. Daams.



ExamencommissieScheepswertuigkundigen, ’s-Gravenhage
Geslaagden voor het C2-diploma  
scheepsw erktuigkundige
N. Com m ijs, Brielle; R. A ppelm an, Den 
H elder; W. H . A. R utten, R o tterdam ; J. E. 
H artzu iker, Soest; G. V eldt, K rim pen  a.d. 
IJssel; R. van Panhuis, E rm elo; L. J. de 
Vos, Bergen op Zoom ; C. Barendregt, 
H eem stede; A. de Coninck, V lissingen; J. J. 
Sleeswijk, Purm erend; H . Th. C. Smits, 
F ijnaart; B. Pol, Papendrech t; B. Nieuw- 
poort, E indhoven en W . Sangers, West- 
Souburg.

Nieuwe behuizing N.V.Handelmaatschappij Smitfort
M et ingang van 1 septem ber 1969 zal het 
H oofdkan too r van bovengenoem de ven
nootschap verplaatst w orden n a a r de Ka- 
tendrech tselaan  49, R o tterdam  —  3020. 
Telefoon 010-17 66 40*, telex 21018, post
box 5049.
D e adressen van de filialen en magazijnen 
R otterdam , Giessenweg 25 en Enschede, Ir. 
E. L. C. Schiff Sr. straat 256 blijven onge
wijzigd.

Instituut voor Scheepvaart en Luchtvaart, Rotterdam
In  juli 1969 bedroeg h e t aan tal bezoekers 
aan  het m useum  2639 en aan de bibliotheek 
250. V oorts w erden er 1306 boeken uitge
leend en 251 inlichtingen verstrekt.

BP verdrievoudigt verwerkingscapaciteit Europoort Raffinaderij
BP zal de verw erkingscapaciteit van  haar 
raffinaderij in het E uropoortgebied  zoda
nig vergroten, dat deze tegen eind 1971 
vijftien m iljoen to n  ruw e olie p e r jaa r zal 
bedragen.
H et belangrijkste project van het u itbrei
dingsplan vorm t de bouw  van één ruwe 
olie distillatiekolom  m et een jaarlijkse 
doorzet van circa tien m iljoen ton. Deze 
nieuw e installatie zal een van de grootste 
zijn, ooit te r  w ereld gebouwd.
D e uitbreiding om vat eveneens ex tra  voor
zieningen voor de opslag van ruw e olie en 
eindprodukten.
E ind  1971 zal de Europoort-raffinaderij, 
die ongeveer twee jaar geleden in gebruik 
w erd  genom en, de grootste BP geheel in 
eigendom  toebehorende raffinaderij in de 
w ereld zijn.
D e raffinaderij, d ie  thans een belangrijke 
schakel vorm t in de keten  van de Euro
pese raffinaderijen  van de BP G roep , bezit 
reeds alle faciliteiten om  zeetankers tot
250.000 ton  dw. te ontvangen en de ruwe 
olie via het E uropoort-cen trum  over te slaan 
in kleinere tankers en bestaande en toe
kom stige pijpleidingen.
Onlangs w erd de raffinaderij aangesloten 
op de R .M .R .-pijpleiding n aar Duitsland 
voor het transport van een deel van haar 
produkten .
Nieuwe opdrachten
A. V uyk & Z onen’s Scheepswerven ontving 
van Sea C ontainers Ltd. in L onden, opdracht 
voor de bouw  van een containerschip.
D it is de derde opdrach t die de w erf dit 
ja a r van de genoem de rederij ontving.

H et eerste schip is reeds op de werf in 
aanbouw.
De gehele serie van 3 schepen moet vóór 
sept. 1970 zijn afgeleverd.
D e 3 schepen zijn alle van gelijke afmetin
gen, nl.: lengte over alles 84,90 m, lengte 
tussen de loodlijnen 78,80 m, breedte 13,70 
m, holte to t hoofddek 6,05 m, holte tot 
tussendek 4,22 m , gemiddelde diepgang 
4,18 m  en deadw eight ,,all told” 1680 ton.
De schepen kunnen elk 120 containers van 
20 voet vervoeren.
Ze zullen w orden aangedreven door een 
„W erkspoor” m otor, type TM  416, ver
mogen 3200 apk bij 500 om w ./m in.

Baan H o fm an ’s M achinefabriek en Repa
ratiebedrijf N .V . te  Gorinchem  heeft een 
opdrach t verkregen tot het bouwen van 
een tussenstation, dat met 1125 pk m otor
verm ogen zal w orden uitgerust. De op
drachtgever is T ruchetet et Tansini te Pa
rijs.

Tewaterlatingen
Bij de N .V . Scheepswerf „V oorw aarts” — 
E. J. H ijlkem a te Hoogezand heeft de te
w aterlating plaatsgevonden van de meel- 
tanker Resilience.
D e tan k e r w ordt gebouwd voor rekening 
van L ondon  & Rochester Trading Com- 
pany L td. te L onden en heeft de volgende 
afm etingen: lengte over alles 66,30 m,
lengte tussen loodlijnen 59,50 m, breedte 
op span t 11,30 m  en  holte 4,75 m.

H et grootste Catam aran-schip ter wereld, 
het m .s. R o k k o  M aru, werd op 13 m ei jl. 
bij de  N ippon K okan  w erf te Shimizu te 
w ater gelaten. D e  twee scheepsrompen, 
ieder 7 m  breed, liepen parallel als een 
eenheid te  w ater om  later weer geschei
den te w orden te r aanbouw van het tussen- 
gedeelte, w aardoor het schip een breedte 
zal krijgen van 25 meter.
E nkele gegevens: lengte 83 m, breedte 25 m, 
hoogte 8 m, beladen diepgang 4,680 m, 
aan tal passagiers 577, aantal auto’s 102, 
tonnage 2700 ton, max. snelheid 20 kno
pen.
De R o k k o  M aru  zal als veerboot dienst 
doen in de In land  Sea voor de Kansai 
Steam ship Com pany.

Verkochte schepen
D oor bem iddeling van Supervision Shipping 
& T rad ing  Com pany te Rotterdam , is het 
N ederlandse kustvaartuig N etta , toebeho
rend  aan de heer H. v. d. Broek, Rotter
dam , verkocht n aa r de B aham a’s.
H et m .s. N etta  is van het half-shelterdeck 
type, 830 m. tons dw., gebouwd in 1951 
bij Scheepswerf V an Diepen en uitgerust 
m et een 650 pk W erkspoor-hoofdm otor. 
Het schip is inmiddels te Vlaardingen aan 
de nieuw e eigenaren overgedragen en is on
der de oude naam  naar het Caribisch gebied 
vertrokken.

D oor bem iddeling van Supervision Shipping 
& T rad ing  Com pany Rotterdam , heeft de re
derij E ska N ova in Rijswijk ZH  het m.s. Vin- 
dicat — in beheer bij C. Holscher’s Scheep
vaartbedrijf, R otterdam  -  verkocht naar 
F rankrijk ; het schip is gebouwd in 1950, 
m eet 499 b rt en 860 dwt en is uitgerust met

een 540 pk Deutz-motor. Het schip is inmid
dels in Rotterdam overgedragen, zal onder 
de nieuwe naam Arguenon  naar St Malo 
vertrekken en daar tot zuiger worden ver
bouwd.

Door bemiddeling van Supervision Ship
ping & Trading Company te Rotterdam is 
het Nederlandse motorkustvaartuig Alde- 
baran, toebehorend aan de heer H. J. 
Smit te Groningen verkocht naar Panama.
Het m.s. Aldebaran werd gebouwd in 1955, 
meet 530 tons dw en is uitgerust met een 
300 pk Brons-hoofdmotor. H et schip is te 
Amsterdam aan de nieuwe eigenaren over
gedragen en het zal onder de oude naam  naar 
Panama vertrekken.

De 3.000 tons dwt tanker Chevron Gorin
chem  van Chevron Tankers (Nederland) 
N.V. is door bemiddeling van N.V. Olie- 
Scheepvaart, Rotterdam, verkocht aan 
Messrs. Ashange Private Ltd. Co., Addis 
Abeba, Ethiopië.
De tanker zal onder de naam  Ziw ay Haiq 
gaan varen onder management van The 
Ethiopian Shipping Lines S.C.
De Chevron Gorinchem  werd in 1954 ge
bouwd door J. en K. Smit, Kinderdijk en 
was met zijn hoge opbouw van het brug- 
dekhuis bestemd voor het vervoer van ruwe 
aardolie op de bochtige Siak rivier in Su- 
matra.
Het schip voer toen onder de naam  Caltex 
Padang voor de toenmalige Caltex Pacific 
Petroleum M aatschappij.
In 1959 werd het overgenomen door Che
vron Tankers (Nederland) N.V. en van dat 
tijdstip af gebruikt voor de produktenvaart 
in West-Europa.

De heer R. A. Visser te Groningen heeft zijn 
motorkustvaartuig Louise verkocht aan de 
heer L. Piriou te Ploum agoar (Bretagne) 
die het schip onder de nieuwe naam  Cóte 
du Nord  in de vaart heeft gebracht.
De Louise behoort tot het gladdektype en 
heeft een draagvermogen van circa 355 ton 
bij 312 bruto reg. ton. H et schip werd 
in 1936 gebouwd bij de Scheepswerf Gebr. 
Niestern & Co. te Delfzijl en het is voor
zien van een 195 pk Brons-dieselmotor. H et 
schip zal door de nieuwe eigenaar worden 
gebruikt voor de zandwinning op de Fran
se kust. De Louise is reeds eerder in de 
vaart geweest onder de nam en Procyon, 
Kolga, Liberty en Ardjoeno.

De heer F. S. de Jong te Harlingem heeft 
zijn motorkustvaartuig n aar Zweden ver
kocht.
De Dinah behoort tot het gladdektype en 
heeft een draagvermogen van circa 458 ton 
bij 388 bruto register ton. H et schip werd 
in 1960 gebouwd bij de scheepswerf „Voor
waarts”, Hylkema & Zn., te M artenshoek 
(Gron.) en het is voorzien van een 224 pk 
M.W.M.-dieselmotor. De Dinah is eerder 
in de vaart geweest onder de naam  Nanny.

Het Nederlandse kustvaartuig Capricornus 
is verkocht aan Gebr. v. U den’s Scheepv. en 
Agent. Mij. N. V. te Rotterdam . De coas
ter, die in 1957 gebouwd werd en 499 brt 
meet, behoorde toe aan Gebr. Kram er te 
Groningen. Het is herdoopt en vaart nu 
onder de naam  Binnenhaven.



T IJD S C H R IFT E N  REVUE
Uittreksels van enige belangrijke artikelen u it buitenlandse tijdschriften, zoals deze worden, verw erkt in  de 

kaartzendingen, welke het N ationaal Technisch Instituu t voor Scheepvaart en Luchtvaart maandelijks aan de 
daarop geabonneerden doet toekom en. D e aanwinsten der bibliotheek op nautisch, resp. technisch gebied w or
den eveneens, op kaarten  vermeld, aan bovengenoem de abonnees toegezonden. Niet-abonnees kunnen zich afzon
derlijk op deze aanwinstenlijsten abonneren. Inlichtingen worden gaarne verstrekt door de directie van het Insti
tuut, Burg. s’Jacobplein 10, R otterdam  (tel. 13 20  40).

„Gas-Bearing Turbomachinery”. B. Sternlicht.
In  de afgelopen jaren is de gas-bearing bij verschillende turbom achines 
m et zeer goede resultaten toegepast en  h e t laat zich aanzien, dat deze 
lagering in de nabije toekom st nog to t grotere ontwikkeling zal komen. 
Schrijver van dit artikel beantw oordt, m .b.v. voorbeelden van  een 
achttal eisen, de vraag w aarom  m en deze gas-bearing toepast. De 
volgende punten worden door de voorbeelden gedekt, t.w. verontreini
ging, betrouwbaarheid, hoge snelheid m et een 'lange levensduur en 
vereenvoudiging. Om schreven w orden de param eters en ontw erp- 
procedures die belangrijk zijn voor de ontw erpers. E en tabel die in 
staat stelt to t selectie van  de gas-bearings en een tabel, die de ro to r - . 
gewichten van  motor- of turboaandrijv ing vergelijkt, zijn opgenom en. 
Tevens worden verschillende problem en onderkend en een voorbeeld 
van bearingvervorming, als gevolg van  wrijving, gegeven.
(Trans, o f the A .S .M .E . —  Vol. 90 F , nr. 4,- oktober 1968, blz. 665—  
679, 27 fig., 33 ref.).

„Automatisering van een sleephopperzuiger”. Ir. A. H adjidakis.
H e t artikel is bedoeld als bijdrage tot de oplossing van de problem atiek 
rond het autom atiseren van sleephopperzuigers. Behandeld w orden de 
baggerpomp, zuigleiding en  sleepkop, n.1. de door I.H .C . H olland 
ontw orpen Hollandse sleepkop. N a een bespreking van het transport 
van  gebaggerd zand n aa r de pom p, w orden de constructie en  het 
baggerproces in genoemde kop in beschouwing genomen. D e bagger- 
produktie, gemeten in  volum e-eenheden per tijdseenheid, is een functie 
van het s.g., de breedte van  h e t vizier, het drukverschil over de zuig- 
spleet en de stand van de schoentjes. H et proces w ordt m et berekende 
voorbeelden en diagram m en toegelicht. D oor het M .T.I. w erd een 
autom aat, waarop octrooi is aangevraagd, ontwikkeld, die de hoogte 
van de schoentjes zodanig instelt, da t het vacuum  bij de baggerpom p 
de maxim aal toelaatbare w aarde bereikt. Als algemene conclusie voor 
de gehele autom atisering w erd vastgesteld: (1) het aanbrengen van 
een deiningscompensator; (2) juiste hoogte van  de zuigspleet; (3) 
zodanige afstelling, dat het mengseldebiet van de baggerpom p(en) een 
optim ale produktie bereikt (o.m. door gebruik van een laadsnelheids- 
meter).
(Ports and Dredging  —  1969, n r. 61, blz. 4-9, 2 fig., 3 diagr., 2 fo to ’s).

w erd besteed aan de toenam e van de diepgang en het optreden 
van  een grotere stuurlast (squat). D e experim enten w erden verrich t 
zonder en m et een bulbsteven, w aaruit bleek dat in  zeer ondiep 
w ater een schip zonder bulb sterker onderhevig is aan  vergroting  van 
diepgang en stuurlast dan één zonder. Ook de invloed van  de schroef 
op genoemde verschijnselen werd onderzocht, alsm ede h e t veroor
zaken van schade aan de bodem door de schroef. U itvoerig w ord t 
voorts ingegaan op het navigeren en m anoeuvreren in  rivieren 
w aar stroom loopt en in nauw e kanalen. D e m oeilijkheden w orden 
beschreven en in de conclusie w ordt gesteld, dat de diepte onder de 
kiel 10 % van de diepgang in zout water m oet zijn en  12 % in 
zoet water.
(X X Iln d  Int. N av. Congress, 1969, Parijs, blz. 21-26, 11 fig. en 
graf., 7 ref.)

Method of estimation of wind influencc upon the course keeping ability of sliips with large superstructures. Wieslow W elnick.
In verband m et de zeer grote oppervlakte van de opbouw  voor een 
ontwerp van een toeristenschip m et duw bootvoortstuw ing, weinig 
diepgang en geringe snelheid werd een onderzoek ingesteld n aar de 
bestuurbaarheid tijdens krachtige, dwars invallende w indsterkten. 
D oor de auteur zijn form ules samengesteld ter vaststelling van  de 
benodigde roeruitslag om  m et schip en duwboot, die als één geheel 
werden beschouwd, onder invloed van de w indkracht een rech te  
koers te sturen, waarbij alle in aanm erking kom ende com ponenten 
(windkracht, windinvalshoek, vaarsnelheid, diepgang, opperv lak  van 
de opbouw, afstand van de schroef to t het roer, de vorm  van  de 
achtersteven) werden in acht genomen. D e berekeningen w erden voor 
een deel geverifieerd in een w indtunnel en m et m odelproeven in  een 
meer. H et onderzoek werd noodzakelijk geacht, om dat de em pirische 
w aarden van Pierszyc m .b.t. de hydrodynam ische en aerodynam ische 
krachten, die op een conventioneel schip werken, theoretisch  kunnen  
worden benaderd, doch van de genoemde duweenheid was op dit 
terrein niets bekend. In  een aantal grafieken w orden de coëfficiënten 
van  uitgeoefende krach ten  en roeruitslagen nader toegelicht.
(Trans, o f  the R oyal Institu tion  o f Naval Architects, vol. 110, nr. 4, 
okt. 1968, blz. 479-484, 12 fig. en graf., 2 ref.).

„Kv” nozzle propeller series”. Dipl. Ing. A. Vucinie-Superm a.
U itgaand van een door dr. J. D . van M anen in  zijn boek „T he Choice 
of propeller” gegeven diagram , dat duidelijk aangeeft de optim ale 
werkingsgebieden van verschillende typen van scheepsschroeven met 
uitzondering van de conventionele, in correlatie m et de verschillende 
scheepstypes, w orden door de schrijver van  het artikel de redenen aan
getoond, die leiden tot het gebruik van om m antelde schroeven. Boven
dien w orden verschillende testresultaten m et schroeven verkregen in  het 
N .S.P. te W ageningen besproken en in  beschouwing genom en voor de 
constructie van bepaalde soorten van schroeven. D aarna  w orden de con
structiem ethodes besproken en toegelicht van schroeven m et constante 
en variabele spoed en die tevens om m anteld zijn. D eze serie van schroe
ven  w ordt aangeduid als de „Kv” serie. H et geheel w ord t verduidelijkt 
m et een aantal tabellen en grafieken.
(International Shipbuilding Progress —  Vol. 15, nr. 172, dec. 1968, 
blz. 418— 425, 4 fig., 3 tab., 5 ref.).

The behaviour of large ships in shallow waters
In  de „V ersuchsanstalt fü r W asserbau und  Schiffbau” te Berlijn 
zijn proeven uitgevoerd m et schaalm odellen van tankers van 62.000 
tdw  en 210.000 tdw om een beter inzicht te verkrijgen van  het 
gedrag van dergelijke schepen in  ondiep water. Bijzondere aandacht

Trial design of 400,000 dwt tanker. T. Takayanagi.
M itsui Zosen heeft in sam enwerking m et L loyd’s Register o f Shipping 
een ontwerp gem aakt en daarvan m odelproeven laten  u itvoeren 
van een 400.000 dwt tanker voor de route rond  K aap  de G oede 
H oop. Een schip van deze tonnage w ordt m .b.t. de exploitatie-uit- 
kom sten gelijkwaardig geacht aan een 200.000 tonner, die in ballast 
het Suez K anaal kan  passeren. D e diepgang w erd i.v.m. de p laatse
lijke om standigheden in de Perzische G olf en Europese havens vast
gesteld op 80 voet. V oor voortstuwing w ordt de keus opengelaten 
tussen dubbelschroef m otor- of turbine-installaties (60.800 rpk m axi
m um  en 56.000 rpk  voor een dienstsnelheid van 15 kn). D e brug 
kan  volgens wens van een opdrachtgever midscheeps of op het 
achterschip worden geplaatst. V oor de zeven tanks w ordt, rekening 
houdend met buig- en schuifkrachten, de voorkeur gegeven aan  een 
lengte van 40 m  inplaats van 60 m. Ter verm indering van  boven
genoemde krach ten  en voor het verkrijgen van een gunstige trim  
w ordt gedacht de zijtanks van tank nr. 3 als ex tra w aterballast- 
ruim te te benutten. D e afm etingen zijn bepaald op: lengte 362,7 m 
(1.1.), breedte 62,2 m, holte 33,5 m, diepgang 24,4 m  en een blok- 
coëfficiënt van ca. 0,83. Buigm om enten en schuifkrachten  w orden 
m et grafieken toegelicht.
(Zosen, vol. 13, nr. 11, feb. 1969, blz. 22-26 en 31, 1 alg. plan, 8 
graf. en diag., 5 fo to’s).


