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IN  M E M O R IA M  C. J. A. V A N  D A A L E N

11 A P R IL  1895 —  8 SEP TEM BER  1969

Voor de meesten van ons kwam het be
richt van overlijden op 8 september jl. 
van de heer C. J. A. van Daalen zeer 
onverwacht.

Het deed ons teruggrijpen op „Schip en 
Werf” nummer 10 van 15 mei 1959, 
waarin een hoofdartikel was gewijd aan 
zijn op 20 april 1959 gevierd 50-jarig 
dienstverband bij de N.V. Dok- en Werf 
Maatschappij „Wilton-Fijenoord” te 
Schiedam.

Hieruit kunnen wij aanhalen dat de heer 
Van Daalen reeds op 14-jarige leeftijd 
als leerling-tekenaar in dienst trad en via 
tekenkamer en afdeling Reparatie op
klom en op 1 juli 1949 tot directeur werd 
benoemd.

Dat zijn verdiensten in binnen- en bui
tenland zeer werden gewaardeerd, moge 
blijken uit de vele hoge onderscheidingen 
waarmede hij werd vereerd, nl. Officier 
in de Orde van Oranje Nassau; Ridder 
in de Orde van de Nederlandse Leeuw; 
Commandeur in de Orde van Wasa; 
Commandeur in de Orde van St. Olaf 
en Ridder in de Orde van het Légion 
d'Honneur.

Na zijn pensionering werd hij tot com
missaris van de vennootschap benoemd, 
hetgeen hij tot zijn overlijden bleef en zo
doende een ruim 60-jarig dienstverband 
heeft gehad.

Ondanks zijn drukke werkkring heeft de 
heer Van Daalen zeer veel gedaan in het 
belang van de Nederlandse Vereniging 
van Technici op Scheepvaartgebied, waar

van hij lid van het hoofdbestuur en het 
bestuur van de afdeling „Rotterdam” is 
geweest.

Aan de familie wordt door ons de kracht 
tcegewenst dit grote verlies te dragen.

Namens het hoofdbestuur, 
Ir. A. van der Toorn 
Voorzitter.
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C O M F O R T  EN  K W A L IT E IT  A A N  B O O R D  V A N  DE „ Q U E E N  E L ISA B E T H  2” 

Verlichting voldoet aan hoge eisen

De Queen Elisabcth 2 aan de kade. De avondvedichting van het dekkenfront, de mast en de schoorsteen zijn imponerend en spelen mee in de „public 
relations”-gedachte van de Cunard Steam Ship Company voor zeereizen in het algemeen en met de Queen Elisabeth 2 in het bijzonder.

De verlichting aan boord van de 65.800 
ton metende Queen Elisabeth 2 van de 
Cunard Steam-Ship Company past geheel 
in de huidige ideeën en wensen aangaan
de de ook op andere terreinen aan boord 
van dit schip bereikte kwaliteit en com
fort.
Ruim 22.500 armaturen met ca. 30.000 
„TL” fluorescentielampen en ca. 12.000 
gloeilampen werden geïnstalleerd, soms 
puur als utiliteit, soms alleen maar de
coratief en als onderdeel van de interieur
architectuur.
De passagiers kunnen in alle voor hen 
toegankelijke ruimten beschikken over 
een verlichtingsniveau dat varieert tussen 
60 lux en 600 lux, afhankelijk van de 
bestemming. In sommige dienstruimten is 
zelfs een verlichtingssterkte aanwezig tot 
700 lux. Vergeleken met de gewoonlijk 
tamelijk lage verlichtingsniveaus aan 
boord van schepen steekt de Queen Eli

sabeth 2 met kop en schouder boven 
de middelmaat uit.
Dank zij een intensieve samenwerking tus
sen architecten, ontwerpers, decorateurs, 
technici en verlichtingsdeskundigen is een 
schip ontstaan waarop voor ruim 2000 
passagiers en een bemanning van 920 
koppen een comfortabel en prettig „be
woonbaar” varend verblijf is gecreëerd. 
In deze samenwerking speelde het in
ternationaal werkende Philips Lighting 
Service Bureau een grote rol wat betreft 
de verlichtingssystemen, de ontwerpen van 
algemene en soms zeer speciale armatu
ren.
Hoewel de nieuwe Cunarder slechts twee
derde in tonnage is van elk van de vorige 
Queens, t.w. de Queen Elisabeth (83.000 
ton, 2262 passagiers) en de Queen Mary 
(81.000 ton, 1948 passagiers), kan het 
nieuwe schip ongeveer evenveel passa
giers vervoeren, namelijk 2025 met een

even grote kruissnelheid (28% knopen), 
maar met een groter comfort en een 
brandstofverbruik dat slechts de helft is 
van dat van haar voorgangsters. Behalve 
deze voordelen werd aanzienlijke ruimte- 
winst geboekt door de toepassing van lich
te materialen, zoals aluminium voor de 
bovenbouw en inwendig gewapend fiber- 
glas-plastic voor het interieur, de uitrusting 
met drie stoomketels in plaats van 12 
respectievelijk 27 als in de voomoemde 
schepen, twee schroeven in plaats van 
vier, en de concentratie van de restaurants 
in de bovenbouw, die voorzien worden 
vanuit één centrale keuken in plaats van 
drie of vier.
Het ontwerp en de exploitatie van de 
Queen Elisabeth 2 is gebaseerd op een 
heroriëntering omtrent het begrip „zee
reis”. Om te beginnen heeft de Company 
schoon schip gemaakt in de typische Cu- 
nard-vooabulaire die gevormd werd door



Queens Room met een verlichtingssterkte van 900 lux op de dansvloer.

haar reputatie in het verleden. Alle 
„Blauwe-Wimpel” ambities werden over 
boord gegooid. Het begrip „vakantie” 
kwam ervoor in de plaats. Een omvang
rijk onderzoek wees uit dat de markt in 
die betekenis geheel veranderd is. Met de 
conceptie van de Queen Elisabeth 2 is ge
tracht een „drijvend vakantie-oord” te 
creëren, waarin het vervoer van de ene ha
ven naar de andere als een prettige bij
komstigheid kan worden beschouwd. Een 
vanuit het oogpunt van minder kapitaal
krachtige passagiers aantrekkelijk aspect 
is, dat er, naast de mogelijkheden voor 
het beleven van een „vakantie op zee”, 
luxe en comfort aanwezig is voor ieder
een. De Cunard heeft namelijk voor het 
nieuwe schip in belangrijke mate de drie- 
klassen-indeling afgeschaft. Op de cruises, 
tijdens welke 1400 passagiers kunnen wor
den vervoerd, is de Queen Elisabeth 2 
een „open schip”, d.w.z. alle publieke 
ruimten zijn beschikbaar voor alle passa
giers. In. de hoogseizoenen, op de vaart 
tussen Londen en New York, wordt het 
schip ingedeeld in twee klassen voor het 
maximum aantal passagiers.
Op deze transatlantische route blijven ex
tra ruimten en faciliteiten beschikbaar 
voor passagiers die bijzonder comfort 
wensen. Tot de vele ruimten en accom
modatie van de Queen Elisabeth 2 beho
ren: 10 lounges, twee bibliotheken, twee 
nachtclubs, een kinderspeelruimte, een 
kunstexpositiegalerij, een winkelgalerij, 
een theater/bioscoop (met mogelijkheden 
voor conferenties, en modeshows), een 
kinderbioscoop en 22 liften. Het gehele 
schip is airconditioned en heeft, met in
begrip van twee openluchtzwembaden, 
meer dan 5000 m2 open dekken die naar 
de achtersteven toe terrasvormig verlopen 
en door windschermen omgeven zijn. Er 
zijn voorts twee overdekte zwembaden op 
de benedenste dekken bij de machineka
mer, een Turks bad en saunabaden.
Een bijzondere accommodatie voor een 
oceaanschip is de ruimte voor 80 auto’s 
met „rij-op-rij-af” faciliteiten. De Queen 
Elisabeth 2 is ontworpen voor een opti
mum aan accommodatie en wel zodanig 
dat het met een grootste lengte van 293 
m, een rompbreedte van 32 m en een 
diepgang van slechts 10 m, toch nog pre
cies past in de schutsluizen van het Pa- 
namakanaal.

V erlichtingsinstallaties 
De door afmetingen en inrichting van de 
ruimten bepaalde constructies hadden tot 
gevolg dat de ruimte tussen plafond en 
het daarboven liggende dek werd geredu
ceerd met 15 a 22 cm in vergelijking 
met andere Cunard-schepen.
Hierdoor bleef voor de verlichtingsarma- 
turen weinig inbouwruimte over. In vele 
gevallen was de inbouwhoogte vanwege 
buizen en bekabeling slechts 9 a 15 cm. 
De voor de Queen Elisabeth 2 speciaal

ontworpen armaturen en hun onderdelen 
moesten in hoofdzaak aan de volgende 
voorwaarden voldoen, t.w. de toepassing 
van: kruipstroomvaste contactblokken,
corrosiebestendig materiaal, doorgaande 
bedrading in armaturen en montageko- 
kers voor fluorescentielampen ter vereen
voudiging van de installatie bij lijnmon
tage, de plaatsing van schuimplastic, rub
ber en vilt tussen onderdelen, lichtroos- 
terranden en diffuserende panelen ter eli
minatie van eventuele hoorbare trillingen.
In verband met de toegepaste plafondin- 
deling en bevestigingsuniformiteit werden 
z.g. moduularmaturen ontworpen. Deze 
moduularmaturen die een hoogte hebben 
van slechts 9 cm, zijn geconstrueerd voor 
gehele of gedeeltelijke inbouw in het pla
fond en zijn geïnstalleerd in lijnmontage 
in een aantal uitgangen, de promenade
dekken, lobbies, trappenhuizen en in en
kele grote publieke ruimten. De armaturen 
zijn gemaakt in drie breedte-uitvoeringen, 
t.w. 23 cm, 30 cm en 53 cm. De eerste 
twee zijn voor één fluorescentielamp van 
40 W/122 cm of voor één van 20 W/61 
cm. De uitvoering met een breedte van 
53 cm is voor twee buislampen van 
40 W. De lampen worden in verende 
klemmen onder een hoek van 5° ten op
zichte van de lengte-as van het armatuur 
tegen de metalen bovenkant op hun plaats 
gehouden en verspringen t.o.v. elkaar.
Door deze verschoven plaatsing van 
lampeinden krijgen de diffuserende pa
nelen of lamellenroosters waarop dif
fuserende perspex panelen zijn gelegd een 
gelijkmatige helderheid. Lange lichtlijnen 
vertonen geen donkere plekken ter 
plaatse van de lamphouders en ook van
wege het ontbreken van eindplaten bij de

armaturen. De bevestigingsconstructies 
van inbouwarmaturen moesten geschikt 
zijn voor plafonddikten variërend van 
1 tot 4 cm. In dienstruimten, bad- en 
toiletruimten werden armaturen geïnstal
leerd van druipwaterdichte en aanrakings- 
veilige constructie. De voor de publieke 
ruimten speciaal ontworpen diafragma- 
armaturen voor persglas reflectoriampen 
werden, ter voorkoming van ongewenste 
lichtreflecties, aan de binnenkant van fij
ne groeven voorzien. Armaturen voor 
fluorescentielampen in de hutten hebben 
een zogenaamde „startschakelaar” d.w.z. 
een schakelaar met ingebouwde starter. 
De openingen t.b.v. inblaas en afzuiging 
van lucht werden onopvallend gemaakt 
d.m.v. een doorlopende spleet in de pla- 
fondranden en in vele gevallen in de ran
den van de lichtkoven. De nieuwe con
ceptie en indeling van de publieke ruim
ten hebben een grote variatie van be
stemming ten doel. Hiertoe is de Queen 
Elisabeth 2 voorzien van de meest u it
gebreide thyristor lichtregelinstallaties 
welke ooit aan boord van een schip wer
den toegepast.
Met deze lichtregelinstallaties kunnen de 
lichtstroom van de lampen en de combi
naties van lichtkleuren worden aangepast 
aan het gebruik van de ruimten. In een 
aantal van deze, zoals in de Queens Room, 
de Doublé Room en de restaurants, ge
beurt deze lichtregeling zelfs automatisch, 
d.w.z. het niveau van het kunstlicht stijgt 
synchroon met de toename van het dag
licht en omgekeerd, zodat grote helder- 
heidsverschillen tussen het interieur en  
het exterieur worden opgeheven.
De in de Queen Elisabeth 2 toegepaste 
fluorescentiebuislampen zijn van de licht-



kleur „warmwit de luxe” (32). Deze 
lichtkleur blijkt een goede weergave te 
produceren van de in het interieur ge
bruikte kleuren, ook in de ruimten waar 
de fluorescentielampen in combinatie met 
gloeilampen worden toegepast. Lichtkleu
ren die een „warmer” kleureffect produ
ceren dan de lichtkleur 32 d.w.z. licht
kleuren met een lagere kleurtemperatuur 
dan 2950°K, zouden voor hogere ver- 
lichtingssterkten dan 900 lux niet geschikt 
zijn, zoals o.a. blijkt uit de onderzoekin
gen van Kruithof. Volgens verschillen
de aanbevelingen voor verlichting van 
ruimten aan boord van schepen wordt 
gesteld dat de kleurtemperatuur van het 
kunstlicht i.v.m. de visuele behaaglijkheid 
en de aangename kleurweergave ca. 3000 
°K dient te zijn met een kleurweergave- 
index van ten minste 80. Bovendien moest 
rekening worden gehouden met cruises 
in tropische wateren waar de lichtkleur 
32 nog juist als „koel” kan worden ge
waardeerd. in  de machinekamer werden 
buislampen van de lichtkleur 29 (warm- 
tint) zo toegepast vanwege hun hoge licht- 
stro omopbrengst.

Publieke ruimten
Kenmerkend voor de indeling van het 
schip is de groepering van bijna alle pu
blieke ruimten op de bovendekken, niet 
alleen de lounges, bars en het theater, 
maar ook de restaurants. De lounges en 
restaurants bieden via grote ramen royaal 
uitzicht naar buiten. Dat de beide res
taurants zich in de bovenbouw bevinden 
is een unicum. Op de meeste passagiers
schepen zijn de restaurants voor een deel 
of alle gesitueerd in de dekken onder de 
bovenbouw, waar men nauwelijks uitzicht 
heeft via de patrijspoorten, die, hoewel 
meestal van grotere afmeting dan het me
rendeel van de patrijspoorten, toch aan
zienlijk kleiner zijn dan ramen in de bo
venbouw. Met de toepassing van ramen 
zijn een hogere daglichtfactor en een be
ter uitzicht beoogd. Deze kunnen uiter
aard alleen op grote hoogte worden toe
gepast, vanwege de onbereikbaarheid voor 
hoge golfslag met hoge druk in verhou
ding tot de glasoppervlakte. De ramen 
van de Queen Elisabeth 2 beginnen pas 
op het 7e dek boven de waterlijn, t.w. 
op -f- 16 m en hebben een afmeting van 
1,80 m X 0,90 m.
Het toepassen van grote ramen in de 
lounges en restaurants was één van de be
langrijke redenen voor het installeren van 
reeds genoemde elektronisch bestuurde re- 
gelapparatuur. Het uitzicht bij het aan
doen van havens of het varen langs kust
stroken behoort tot de attracties voor de 
passagiers. Aanpassing van het kunstver- 
lichtingsniveau aan het niveau van het ex
terieur bevordert, behalve het visueel com
fort in het interieur, tevens de adaptatie 
van het oog aan helderheidsverschillen 
bij het uitzicht naar buiten, zowel bij 
dag als bij avond.

De Queens Room, ontworpen door 
Michael Inchbald, kan worden beschre
ven als een „aërodynamische” ruimte met 
veel wit en echt zilver. Het plafond van 
deze lounge, dat bijna over de gehele op
pervlakte de verlichtingsinstallatie bevat, 
vormt een wezenlijk onderdeel van de 
interieurarchitectuur. Het bestaat uit lang
werpige vakken met afgeronde einden 
(120 X 30 cm) in een decoratief patroon. 
Rijen fluorescentiebuislampen ”TL”M / 
RS 40 W /32 (warmtint de luxe) 122 cm, 
(1860 lumen per watt) zijn in de koven 
van het verlaagde gedeelte van het pla
fond geïnstalleerd. Boven de open vakken 
in het gedeelte boven de centraal gelegen 
dansvloer zijn heldere en gekleurde pers
glaslampen geplaatst. Het plafond, ge
maakt van inwendig versterkt fiberglas 
plastic, wordt gedragen door zuilen van 
hetzelfde materiaal, die opwaarts trompet
vormig uitlopen. Deze ivoorwit geschilder
de zuilen worden elk aan de voet aange
licht door twee in de vloer verzonken 60 
W gloeilampen, afgeschermd door diffu- 
serend glas.

Verlichte lange plantenbakken begrenzen 
de lager gelegen parket-dansvloer. In deze 
plantenbakken zijn fluorescentielampen 
gemonteerd in koven langs de boven
randen, waardoor tevens strijklicht op de 
decoratieve vloerbedekking wordt verkre
gen. De trompetachtige vormgeving van de 
zuilen herhaalt zich in omgekeerde stand 
in de voetstukken van de fauteuils en ta
fels die, gezien tegen het licht van de 
plantenbakken, de indruk wekken alsof 
zij boven de vloer zweven. De verlich- 
tingssterkte in de gehele ruimte en de 
lichtkleur boven de dansvloer en het or
kestpodium zijn vanuit een console re
gelbaar. Met de thyristor regelapparatuur 
wordt in de stand „automatisch” het ni
veau van de verlichting overdag aange
past aan de variaties van het daglicht.

De regelapparatuur is hiertoe aangesloten 
op foto-elektrische cellen die op het bo
vendek zijn gemonteerd. Bij cabaretopvoe- 
ringen en dansavonden kan de lichtstroom 
van de verschillende groepen fluorescen
tielampen in de plafondgedeelten, in de 
koven en in de plantenbakken alsook die 
van de persglaslampen in de gewenste 
verhouding worden bepaald. De lichtni- 
veauregeling geschiedt zeer geleidelijk van
wege de aandrijving door kleine elektro
motoren.

Met een geïnstalleerde lichtstroom van 
ca. 2500 lm /m 2 (verkregen van de di
recte en indirecte verlichting tezamen) 
wordt een maximum verlichtingssterkte 
op de centrale dansvloer bereikt van 900 
lux.
In de omringende galerijen bedraagt de 
maximum verlichtingssterkte, die uitslui
tend indirect is ca. 250 lux.

Op het dek boven de Queens room be
vindt zich de Doublé Room, een ont

werp van John Bannenberg, met een op
pervlakte van ruim 1900 m 2. Deze zaal 
biedt plaats aan ongeveer 800 mensen. 
In deze grootste lounge ooit aan boord 
van een schip gebouwd, wordt in de 
ochtend koffie geserveerd en drank voor 
de aanvang van de maaltijden; voorts is 
het de meest luxueuze ruimte voor bals, 
cabaret, enz. De meubilering en vloer
bedekking zijn hoofdzakelijk in schakerin
gen van scharlaken- en fel-rood. De bo
vengalerij is bereikbaar via een wentel
trap van stainless steel; de wanden zijn 
over het algemeen bedekt met geanodi- 
seerd, geribbeld aluminium en formica.

De algemene verlichting in de Doublé 
Room wordt gevormd door „lichtbanen” 
in het plafond die fluorescentielampen 
van 40 W/122 cm/kleur 32 (warmtint 
de luxe) bevatten en heldere en gekleur
de persglaslampen 100 W. De gemiddelde 
verlichtingssterkte bedraagt ca. 300 lux.

De „lichtbanen” geplaatst op een onder
linge afstand van 1,80 m, bestaan uit in 
het plafond gemonteerde reflectoren die 
in de randen tot koven zijn gevormd 
waarin de buislampen gemonteerd zijn.

Deze reflectoren voor indirecte verlich
ting, tezamen met de directe verlichting 
van de diep in de cilindervormige arma
turen geplaatste reflectorlampen, hebben 
bij het maximum verlichtingsniveau een 
lage helderheid.

Boven het orkestpodium is een rij van 
12 persglaslampen in heldere uitvoering 
en in de kleuren rood, geel en blauw ge
ïnstalleerd. Het niveau van de gehele ver- 
lichtingsinstallatie is regelbaar d.m.v. thy- 
ristorapparatuur waarbij ook mogelijk
heden zijn voor variaties in kleur. Zowel 
met de inrichting van de Doublé Room 
als met de verlichtings installatie is een 
grote flexibiliteit beoogd. De lage helder
heid van de verlichting is hierbij van 
groot belang. Vanuit het balkon en de 
ruimten eronder heeft men een onbelem
merd uitzicht op de centraal gelegen dans
vloer die een hogere verlichtingssterkte 
heeft dan de omgeving nl. 500 lux. Ten
einde de helderheid van de reflectoren 
boven de zitruimten zoveel mogelijk te 
reduceren en tevens in het horizontale 
vlak een voldoende niveau voor het lezen 
van programmabladen te handhaven, zijn 
de indirecte verlichtingsreflectoren boven
dien nog voorzien van afschermstroken.

In het middengedeelte van het bovendek 
bevindt zich een ruimte met 530 zitplaat
sen dat kortweg Theater heet, hoewel deze 
ruimte een veelvoud van bestemmingsmo- 
gelijkheden heeft. Het kan worden ge
bruikt voor toneelopvoeringen, filmverto
ning, kerkdiensten, conferenties en mo
deshows. De voor al deze doeleinden ont
worpen verlichtingsinstallatie is regelbaar 
tot niveaus tussen 0 en 80 lux en com
binaties van directe en indirecte verlich



Centrale hoofdkeuken van waar uit de grote restaurants worden voorzien. Verlichting met 
„TL” fluorescentielampen 20 W/32 (750 lumen p.W.) in vierkante inbouwarmaturen. Deze zijn 
afgewerkt met diffuserende plastiek lichtkappen. Boven iedere lichtkap zijn 6 „TL” 20W/32 
lampen gemonteerd. Verlichtingssterkte in deze belangrijke dienstruimte, gemiddeld 700 lux.

ting. Hiertoe zijn fluorescentie-lampen 
40 W en gekleurde reflector gloeilampen 
in koven geïnstalleerd. De directe com
ponent wordt gevormd door ingebouwde 
reflectorlampen 100 W. In de drie voor
ste koven en in de zijwanden zijn rijen 
gekleurde reflectorlampen en schijnwer
pers met halogeenlampen 1000 W ge
monteerd. De ruimten voor dansen en 
floorshows —- bijvoorbeeld de ’736’ Club, 
genoemd naar het bouwnummer van het 
schip, waar het vermaak tot in de nacht 
plaats vindt zonder dat passagiers in an
dere vertrekken worden gestoord —  heb
ben voor het grootste deel directe ver
lichting bestaande uit heldere en gekleur
de persglaslampen. Deze lampen zijn in de 
rand van het verhoogde plafondgedeelte 
onder een hoek gemonteerd en zodanig 
gericht dat de centraal gelegen dans
vloer in een speels patroon van lichtspots 
wordt verlicht. In een geïntegreerd mon
tagesysteem zijn groepen lampen gecom
bineerd met luidsprekers van de disco- 
theekinstallatie. De lichtstroom van de 
heldere en gekleurde componenten is re
gelbaar in verschillende combinaties waar
mede effecten in kleur en contrasten kun
nen worden gecreëerd. Groepen glasor
namenten in de vorm van internationale 
scheepssignaallichten dragen tot de sfeer 
bij met hun sprankeleffecten die zich in het 
goudkleurige verlaagde plafondgedeelte 
weerspiegelen. Deze glasornamenten, 
voorzien van heldere gloeilampen van 25 
W, zijn aan de kolommen met geperfo
reerde houten schermen bevestigd.

Bij het achterdek bevindt zich de ’Q4’ 
room, genoemd naar het bouwplancode- 
nummer van de Cunard voor de Queen 
Elisabeth 2. Deze ruimte, die uitkomt op 
het dek van het openlucht zwembad, 
dient overdag als lounge en ’s avonds als 
club. De verlichting is, evenals in de ’736 
Club’, boven de centrale dansvloer ge
concentreerd. In een patroon van cirkel
vormige plafondverhogingen zijn groepen 
van drie gekleurde reflectorlampen inge
bouwd, met daar tussenin een aantal van 
dezelfde lampen als afzonderlijke eenhe
den verdeeld over het middenplafond.
Voor deze reflectorlampen zijn speciaal 
ontworpen diafragma-armaturen, aan de 
binnenkant voorzien van fijne groeven, 
geïnstalleerd. Op de plafondhoeken zijn 
verstelbare lamphouders met heldere pers
glaslampen 150 W geplaatst, die gebruikt 
worden voor floorshows. Het centrale pla
fond is omlijst door een koof met fluores
centielampen 40 W/32. Groepjes zit
plaatsen en de bar zijn ter bevordering 
van een intieme sfeer van elkaar geschei
den door decoratieve gordijnachtige scher
men en panelen.
Op de tafels zijn voor de plaatselijke ver
lichting standaards met kleine cilinder
vormige gloeilampenarmaturen geplaatst. 
De wanden, bestaande uit roodgelakte pa
nelen, ontvangen strijklicht van in pla- 
fondkoven gemonteerde fluorescentie
lampen. Deze methode van wandverlich- 
ting is in vele publieke ruimten toegepast 
en maakt de indruk alsof de ruimte gro

ter is. In de Lookout op het bovendek, 
die uitzicht biedt op de zee over de voor
steven van het schip heen, loopt een koof 
langs de gebogen raamzijde. Het licht van 
de in deze koof gemonteerde dubbele rij 
fluorescentielampen verhoogt de helder
heid op de strook boven de ramen. Door 
het opheffen van het helderheidscontrast 
met het exterieur is het visueel comfort 
voor het uitzicht naar buiten vergroot.

Restaurants
De Britannia en de Columbia restaurants, 
beide ontworpen door Dennis Lennon & 
Partners, zijn respectievelijk gelegen op 
het Upper Deck: en het Quarter Deck en 
worden vanuit één keuken bediend.
Het Britannia-restaurant heeft ruim 800 
plaatsen en kenmerkt zich door heldere 
kleuren rood, wit en blauw. Deze grote 
ruimte is verdeeld d.m.v. dwarsscheeps 
geplaatste schermen bekleed met GRP 
(glass-fibre-reinforced plastics) in veertien 
intieme eetruimten. In de rugleuning van 
de aan deze schermen vastgebouwde don
kerblauwe zitbanken zijn fluorescentie
lampen gemonteerd die hun licht via dif
fuserende panelen omhoogstralen. Het 
binnenprofiel van de schermen waarvan 
de hoeken afgerond zijn, wat typerend is 
voor scheepsinterieurstijl, wordt door de 
opwaartse verlichting geaccentueerd. De 
indeling d.m.v. poortvormige schermen 
komt overigens in andere publieke ruim
ten veelvuldig voor, zoals in het Colum
bia Restaurant, de promenadedekken, 
Queens Room, de bibliotheek en de Cof- 
fee Club. In het Britannia restaurant zijn 
in een aantal schermopeningen vitrines 
met schaalmodellen van vroegere befaam
de Cunard schepen geplaatst, o.a. van de 
Britannia, het eerste schip van de maat
schappij uit 1840. Een authentiek boeg
beeld siert de voorste entree van dit res
taurant dat naar dit schip genoemd is. 
Het kleurige boegbeeld is met persglas 
reflectorlampen 100 W sterk belicht.
In het uit houten stroken samengestelde 
plafond is de algemene verlichting onder
gebracht, bestaande uit ingebouwde arma
turen elk voorzien van één fluorescen- 
tielamp 40 W/32 en daar tussenin ge
plaatste diafragma-armaturen met reflec- 
torgloeilampen 100 W. De smalle, eiken- 
gefineerde, plafondstroken zijn in banen 
als louvres verticaal geplaatst, afgewisseld 
met banen horizontale, geprofileerde stro
ken. De verlichtingsarmaturen, geplaatst 
op een onderlinge afstand van 3,20 m, 
zijn door hun installatie boven de pla
fondstroken vrijwel geheel aan het oog 
onttrokken.
De aanwezigheid van de algemene ver
lichting is, met uitzondering van de ver
lichting boven de looppaden met de ser
viesbalies, uitsluitend merkbaar aan de 
helder verlichte tafels. De reflectorlampen 
zijn precies boven het midden van de 
tafels geplaatst. Boven de looppaden, 
waarop de elektrisch roterende draaideu-



ren uitkomen voor het personeelsverkeer 
met de keuken via roltrappen, lopen 
twee rijen diffuserende armaturen met 
f luorescentielampen 40 W/32, gemonteerd 
in het verhoogde plafondgedeelte. De ver- 
lichtingssterkte is regelbaar: op de tafels 
kan op niveaus worden ingesteld tussen 0 
en 600 lux, voornamelijk vanwege de 
sterke directe verlichting met reflectorlam- 
pen en tussen 0 en 200 lux (gemiddeld) 
op de looppaden (geïnstalleerde licht
stroom ca. 1200 lm /m 2 vloeroppervlak
te).
De directe verlichting brengt decoratieve 
en attractieve donkereffecten in het ta
felzilver terwijl de diffuserende verlich
ting enige omgevingshelderheid brengt. 
Sfeer-accenten worden gebracht door 
rechthoekige wandornamenten aan de 
schermen. Deze wandornamenten, elk 
met twee gloeilampen 25 W, hebben ho
rizontale strookjes over hun diffuseren
de oppervlakte als een herhaling in ver
fijnde vorm van het houten plafondpa- 
troon.
Het Columbia-restaurant op het lager ge
legen Quarter Deck bevindt zich achter 
de keuken die vrijwel het voorste deel van 
dit dek beslaat. Hoewel kleiner dan het 
Britannia restaurant, strekt het Columbia 
restaurant zich uit over de volle breedte 
van het schip met plaats voor 500 men
sen. Dit eerste klas restaurant valt op door 
de glamourinrichting. Zo zijn de plafonds 
langs de zijkanten uitgevoerd in wat spe
ciaal genoemd wordt ’Q4 gold-aluminium’, 
een dure benaming voor een ontegen
zeggelijk kostbare afwerking tot het ver
krijgen van een goudkleurig plafond van 
geanodiseerd geribbeld aluminium. De 
ruimte is evenals het andere restaurant 
langs de vensterzijden ingedeeld in klei
nere ruimten door bronsgetinte glasscher- 
men in nagenoeg zwarte brede paneelom- 
lijsting.
De algemene verlichting bestaat in de 
middenbaan uit 14 dwarsscheeps geplaat
ste doorlopende rijen van elk 5 ingebouw
de armaturen, elk met één fluorescentie- 
lamp 40 W en cilindervormige diafrag- 
ma-armaturen met reflectorlampen 100 
W. In de geribbelde aluminium plafonds 
zijn parallel aan de vensterzijden even
eens doorlopende rijen armaturen (onder
linge afstand 5 meter en 1,70 m) elk 
voorzien van één fluorescentielamp 40 
W en cilindervormige diafragma-armatu- 
ren (onderlinge afstand 2,60 m bij 2,00 
m) met reflectorlampen 100 W geïnstal
leerd. De champagnekleurige gordijnen 
krijgen decoratief strijklicht vanuit een rij 
armaturen met fluorescentielampen ge
monteerd in een verhoogde plafondstrook 
vlak langs de raamzijde. De armaturen 
voor één of twee fluorescentielampen zijn 
van de uniforme uitvoering, zoals toege
past in vele publieke ruimten. Zij zijn 
voorzien van geopaliseerde diffuserende 
perspex panelen, gelegd op lamellenlou- 
vres.

De verlichtingssterkte is regelbaar tussen 
0 en 350 lux, de geïnstalleerde licht
stroom bedraagt 1800 lumen per m2 
vloeroppervlakte.
Een decoratief aspect wordt gevormd 
door een ornament dat op het midden 
van elke tafel staat. Dit ornament bestaat 
uit een massieve kolom van machinaal ge
profileerd en gepolijst helder perspex, ge
vat in een s-tainless steel voetplaat. De 
kolom bevat in feite geen lichtbron, maar 
de verlichting gebeurt vanuit de onderkant 
van de cilindervormige stainless steel pië
destal van de tafel waarin een nauwe bun- 
delreflector is gemonteerd met een 
kleine gloeilamp van 24 V/35 W met 
matzwarte ballonbovenkant. Het licht 
straalt verticaal omhoog door het tafel
kleed heen en geeft een sprankelend 
lichteffect door refractie in de perspex 
zijvlakken. De kolom wordt precies in het 
midden van de tafel gehouden door vier 
kleine krachtige magneten onder de sta
len voetplaat. Overdag zijn de tafels be
dekt met citroengele en ’s avonds met rose 
tafelkleden, kleuren die door de heldere 
lichtrefractie in de kolomornamenten ge
distingeerd contrasteren met het overwe
gend donkere en bronskleurige interieur.

Lobbies en trappehuizen 
De Queen Elisabeth 2 heeft drie lobbies, 
t.w. de Forward, de Midships en de After 
Lobby. De cirkelvormige Midships Lob
by (diam. 11,60 m) op dek 2 is de ruimte 
waar de meeste passagiers voor het eerst 
kermis maken met het interieur van de 
Queen Elisabeth 2. Dennis Lennon, de 
ontwerper van deze ontvangst- en infor- 
matieruimte, heeft hier blijkbaar een sfeer 
van verrassing willen brengen, die de ver
wachting wekt van ongekend comfort. De 
ruimte met het gegroefde zilverkleurige 
fiberglas plafond, de smaragdgroene zit
banken in de verzonken centrale ruimte 
(diam. 6 m), sterk contrasterend met de 
donkerblauwe kunstleren wandbekleding 
en het donkerpaarse karpet, doet denken 
aan een futuristisch ruimteschip.

De verlichting bestaat uit een langs de 
omtrek ingebouwde rij armaturen, elk 
voorzien van twee fluorescentielampen 
40 W en 12 cilindervormige armaturen 
met gloeilampen 60 W rondom de cen
trale zuil. Geheimzinnig aandoende spie
gelende lichteffecten in het gegroefde pla
fond worden gecreëerd door opwaarts 
stralend licht vanuit de rugleuning van de 
zitbanken. Vrijwel onzichtbaar en afge
schermd met aluminium lichtroosters zijn 
diep in deze leuning reflectorgloeilampen 
100 W gemonteerd. De balies en de vi
trines in de gebogen wand hebben een 
sterk plaatselijke verlichting. In de laatst
genoemde zijn fluorescentielampen 40 
W /32 en kleine kopspiegellampen 24 
V/35 W diep achter de bovenrand ge
monteerd, zodat helderkleurige transpa
rante plastieken in een compositie van 
„zwevende” figuren worden opgelicht.

De lobbies en trappehuizen hebben 
terwille van de oriëntatie van de passa
giers een duidelijk verschillend kleur- 
schema. De dubbele trapleuningbanen 
van GRP en de matglanzende formica 
wandbekleding in oker, rood, donker
blauw of wit, geven aan elk van de vier 
hoofdtrappehuizen die naar de publieke 
ruimten leiden een identificatie die de si
tuatie gemakkelijker herkenbaar maakt en 
die harmonieert met de kleuren van pla
fond en vloerbedekking. De trapleuningen 
vormen met de doorlopende armaturen 
met fluorescentielampen interessante com
posities uit verschillende gezichtshoeken.

Tussen deze rijen armaturen zijn cilin
dervormige armaturen met persglas re
flectorlampen 100 W in het systeempla
fond, bestaande uit aluminium stroken, 
ingebouwd: verlichtingssterkten tussen
200 en 300 lux. De lichtbanen zijn met 
het oog op de visuele geleiding, parellel 
gemonteerd aan de voornaamste looprich- 
ting, bijvoorbeeld naar de hoofdingang 
van een restaurant, naar de promenade
dekken, naar de hutgangen of naar de 
winkelgalerij.

Er is voorts veel aandacht besteed aan het 
veiligheidsaspect door plaatsing van de 
richtlijnen boven de trappen. De wand in 
de trappehal tegenover het Columbia res
taurant is verlevendigd met fraaie (£ 8000 
kostende) handgeknoopte wandtapijten 
van Helena Baryna, waarop de tewater
lating van de Queen Elisabeth 2 op ex
pressieve wijze is afgebeeld. Deze wand
tapijten worden aangelicht door drie in 
het plafond gebouwde, verstelbare „wall- 
washers” met reflectorlampen 150 W die 
in dezelfde lijn liggen als de „down- 
lighters” met reflectorlampen 100 W.

Voor de wandafwering van de trappe- 
hallen en lifthallen werd hoofdzakelijk 
matglanzend formica toegepast, dat ge
makkelijk te onderhouden en bovendien 
geen hinderlijke weerspiegeling van licht
bronnen veroorzaakt.

Galerijen en kapsalons 
De verlichting van de winkelgalerijen, de 
kunstgalerij (de London Art Gallery) de 
dames beauty-salon en de herenkapsalon 
omvat een rijke verscheidenheid aan licht- 
toepassingen. Deels voorzien deze in het 
verkrijgen van de gewenste verlichtings- 
niveaus en lichtverdeling in de ruimte, 
deels in het creëren van de voor de com
merciële doeleinden gewenste attractie
ve effecten. De schoonheidssalon en de 
herenkapsalon zijn hoofdzakelijk met re
flectorgloeilampen 100 W verlicht. Op de 
kapfauteuils wordt daarmee een niveau 
van ca. 600 lux bereikt. Decoratieve 
lichtaccenten zijn bereikt door ingebouw
de armaturen met gloeilampen 100 W af
geschermd met refractor glasschijven. De 
gemiddelde verlichtingssterkte op de vloer 
bedraagt 120 lux. Houten wanden zijn



Een van de promenade-dekken met zonwerende gordijnen. Bij avond vormen deze met het 
strijklicht van de erboven geplaatste „TL”-lampen 40 W132 een fraai element in het interieur. 
Het licht komt in hoofdzaak uit dezelfde richting als overdag het zonlicht. Daarnaast zijn er in 
het midden van het plafond nog een aantal persglasspiegellampen 100 W ingebouwd die het 
zonnige effect nog versterken.

opgelicht met verstelbare in het plafond 
gemonteerde „wall-washers” met reflec- 
torlampen 100 W. Hierdoor is aan de 
ruimte een helderheidspatroon gegeven 
met lichtaccenten terwijl de vloer gelijk
matig is verlicht.

De winkelgalerijen, ontworpen door Ste- 
fan Buzas & Alan Irvin, lopen aan beide 
boordzijden van het Boat Deck en leiden 
naar het bovendeel van de Doublé Room.

De afmetingen van de winkels werden be
paald door de plaats van de scheepsspan- 
ten. Dit is uiteraard met veel ruimten 
het geval, hoewel de ontwerpers erin ge
slaagd zijn talloze constructies op te ne
men in de opzet van de inrichting, zo
wel voor functionele doeleinden als voor 
decoratieve oplossingen. Door de inde
ling van de spantenconstructie, die met 
formicapanelen werd afgewerkt, ontstond 
in het middengedeelte van elke galerij, 
waar de wandelgangen 3,60 m breed zijn, 
ondiepe ruimten (2,44 m) met frontbreed- 
ten van 6,70 m en 3,20 m. De voorzijde 
van de winkels bestaat uit vitrines en 
toonbanken in hetzelfde vlak, terwijl aan 
de overzijde eveneens een rij vitrines in 
de wand is gebouwd.

De dicht naast elkaar geplaatste reflec- 
torlampen en fluorescentielampen zijn 
diep in het plafond gemonteerd achter 
een brede bovenrand, waardoor zij van
uit de wandelgang nagenoeg onzichtbaar 
zijn. In deze bovenrand bevindt zich een 
doorlopende spleetopening voor de air- 
conditioningluchtinblazing aan de ene 
kant en de afzuiging aan de andere kant: 
de universele toepassing aan boord van 
de Queen Elisabetli 2. Hierdoor wordt 
tevens de warmte van de lampen afge
voerd. De vitrines en toonbanken hebben 
in de overigens matig verlichte wandel- 
galerij een hoge helderheid met lichtac
centen en contrasten in de uitstalling van 
de merendeels luxe artikelen, effecten die 
een grote aantrekkingskracht als in een 
winkelstraat uitoefenen op voorbijgangers. 
Op dek 1 bevindt zich een winkel met 
een oppervlakte van 10,5 bij 9 m. Deze 
winkel heeft uitsluitend directe verlichting.
Groepen in het plafond gemonteerde pers
glasspiegellampen 100 W, type „flood” 
(bundelbreedte 2 X 17,5°) zijn boven 
de toonbank en de twee lage vitrines met 
glazen bovenpaneel geconcentreerd. Hier
mede zijn op deze uitstallingsplaatsen ver- 
lichtingssterkten van resp. 200 en 800 
lux bereikt. De zeven vitrines aan elke 
zijwand van de winkelruimte zijn voor
zien van verticaal achter kooflijsten ge
monteerde fluorescentielampen 40 W/122 
cm. Bovendien is in het plafondpaneel 
van elke vitrine een persglaslamp 100 W 
gemonteerd. De vitrines achter de toon
bank zijn uitsluitend met een rij van tien 
persglaslampen 100 W verlicht, geplaatst 
op een onderlinge afstand van 60 cm.
Dat er in praktisch alle ruimten van het

schip gloeilampen van niet hoger dan 100 
W zijn geïnstalleerd, staat in verband met 
het beperkte elektrisch vermogen van de 
generatoren, terwijl tevens gestreefd werd 
naar een goede lichtverdeling waarbij in 
veel gevallen veel lichtpunten per opper- 
vlakte-eenheid gewenst zijn.

R ecreatied.ekk.en
De indeling van de recreatie- en prome
nadedekken biedt de passagiers de moge
lijkheid in grote of in kleine gezelschap
pen te vertoeven zonder elkaar te storen.

Anderen kunnen plaats voor ontspanning 
vinden in kleine gezelschappen en er is 
zelfs ruimte voor mensen die in afzonde
ring van het uitzicht op zee willen genie
ten. Dwarsgeplaatste poortvormige af
scheidingen op onregelmatige afstanden, 
voortkomend uit de sp antenconstructie van 
het schip, waardoor ruimten gecreëerd 
zijn voor gezelschappen variërend van 4 
tot 24 mensen, maken een flexibel ge
bruik van elke ruimte mogelijk. Het af
wisselende kleurschema door groepen 
oranje en groene schelp vormige fauteuils 
en de hiermede helder contrasterende gor
dijnen benadrukken visueel de ruimte-af- 
scheiding, terwijl de ruimten in feite met 
elkaar verbonden zijn.

De Queen Elisabeth 2 is het eerste pas
sagiersschip dat op het promenadedek 
langs de raamzijde een ononderbroken 
lijn van ingebouwde armaturen heeft met 
twee rijen fluorescentiebuislampen van 40 
W/32 afgeschermd door diffuserend per
spex en dwarsgeplaatste lamellen. De dif

fuse verlichting komt door deze opstel
ling in de avond van dezelfde kant als 
overdag en maakt met de directe ver
lichting van de op regelmatige afstanden 
in het plafond geplaatste persglasspiegel
lampen van 100 W en het vrolijke kleur
schema van het interieur een zonnige in
druk. De verlichtingssterkte is regelbaar 
tussen 0 en 200 lux. Interessante con
trasten worden bereikt met hoge planten 
die als donkergroene silhouetten af
steken tegen een verlichte achtergrond 
door laag tegen de wand geplaatste ci
lindervormige aluminiumarmaturen, elk 
voorzien van een verticaal omhoogge
richte persglaslamp van 100 W en een 
op de vloer gerichte gloeilamp van 60 W.
De promenadedekken zijn alle voorzien 
van zonwerende gordijnen, een toepas
sing die men op weinig andere schepen 
vindt en een comfort dat in tropische 
wateren goed van pas komt. Bij avond 
vormen de gordijnen met strijklicht van 
de in het plafond gebouwde armaturen 
met fluorescentielampen een decoratief 
element van het interieur.
De Queen Elisabeth 2 heeft meer dan 
5000 m2 open dekoppervlakte met twee 
zwembaden, voorzien van onderwaterver- 
lichting, verlichte sportdekken, decoratie
ve illuminatie met gekleurde lampen langs 
de gebogen randen van het overdekte ge
deelte waar zelfs bij koud weer de op de 
dekstoelen zittende mensen zich comfor
tabel voelen in de warmte van de in het 
plafond gemonteerde groepen infrarood- 
warmtelampen 150 W.

('Wordt vervolgd)
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afd. Machine-installatie van Burmeister en W ain,

gehouden op 5 juni 1969 in het Hilton- 
hotel te Athene

Voortstuwing
Als een reder of een scheepswerf de voortstuwingsinstallatie van 
een schip moet ontwerpen weten zij de gewenste snelheid en 
daarmee het vereiste vermogen, of door soortgelijke schepen in 
de vaart of door tankproeven, die de sleepkracht geven voor de 
schone scheepshuid. Verder nemen zij in beschouwing het vaar- 
plan van het schip, waardoor de tussenruimten tussen het dokken 
vastliggen en de invloed van de vaarroutes op de aangroeiing; 
deze twee factoren geven de vergroting van de weerstand en het 
daaruit voortvloeiende extra vermogen. In dit extra vermogen 
moet ook een toeslag begrepen zijn als de eis gesteld is, dat de 
snelheid gehandhaafd moet worden niettegenstaande mogelijke 
slechte weersomstandigheden.
Voor kleinere schepen, d.w.z. schepen van minder dan 100.000 
ton dw, wezen de ervaringen in de vaart uit, dat het toerental 
van de schroef bij constant vermogen onder ballast gewoonlijk 
een paar percent hoger was dan onder lading. Wij hebben de 
gelegenheid gehad om de vaartresultaten van een aantal grote 
schepen na te gaan om meer licht over deze kwestie te verkrijgen

Fig. 1. Verband tussen vermogen en aantal omwentelingen per minuut.

door middel van gesprekken met reders en scheepswerven in 
Europa en Japan en hebben gevonden, dat het toerental praktisch 
onveranderd blijft onder beide omstandigheden. Dit geldt zowel 
voor turbine- als dieselinstallaties. In dit onderzoek komen echter 
resultaten van twee Europese reders voor, die onder ballast een 
lager toerental laten zien.
De vermelde vergroting van de scheepsweerstand wegens aan
groeiing betekent, dat voor een constante snelheid een groter 
vermogen nodig is, of dat voor een constant schroeftoerental een 
hoger moment vereist is.
Figuur 1 toont het verband tussen toerental en moment, wat 
voor een dieselmotor overeenkomt met effectief gemiddelde druk, 
getekend op logaritmische schalen en voor spk =  C.V3. De 
lijnen Ac en Ad stellen het nodige vermogen voor bij resp. 
schone en aangegroeide scheepshuid. De afstand tussen de twee 
lijnen is afhankelijk van de politiek van de reder met betrekking 
tot de aangroeiing, die hij toelaat vóór het dokken en dat is een 
zaak van eoonomie. Uit de vaartresultaten, die wij ontvangen 
hebben, constateren wij, dat de genoemde afstand normaal over
eenkomt met 2-3 % verlies in toeren bij constante epk. In de 
vaartresultaten hebben wij in geen enkel geval een cijfer gevonden 
zo hoog als 6 %, dat elders vermeld werd. Ac heeft betrekking op 
de proeftocht en deze omstandigheden kunnen niet meer helemaal 
bereikt worden na later dokken. Deze kromme wordt gebruikt 
voor het bepalen van de schroef en voor de waardering van de 
uitkomsten, op de proeftocht verkregen.
Wij bevelen reders en scheepswerven aan om de schroef te dimen
sioneren voor 100 % vermogen (CSR) bij 102,5 % omw/min 
voor al onze typen motoren, tweetakt zowel als viertakt. Bij de 
proefvaart met een schone scheepshuid kan men daarbij ver
wachten, dat het schip de nominale snelheid zal bereiken bij 
100 % omw/min en ca. 93 % vermogen.
Met de aldus gedimensioneerde schroef zal de reder in staat zijn 
104 % van het nominale vermogen te bereiken bij 104 % omw/ 
min en 100 % eff. gem. druk met een schone scheepshuid. 
100 % eff. gem. druk kan behouden blijven, maar het toerental 
en daardoor het vermogen zal tot 100 % teruggevallen zijn even 
voor het dokken.
Wegens het wringend moment in de asleiding moet het toerental 
gewoonlijk beperkt blijven tot 106 %; dit betekent dat met een 
schone scheepshuid 110 % vermogen verkregen kan worden, 
overeenkomend met MCR en met een aangegroeid schip 120 % 
vermogen, overeenkomend met overbelasting.
De term CSR (continuous service rating) heeft betrekking op het 
vermogen, waarop het vaarplan van het schip gebaseerd kan 
worden. Wij hebben deze waarde vastgesteld met het oog op 
slijtage- en andere metingen. MCR (maximum continuous rating) 
is 110 % van CSR en uit het gezichtspunt van mechanische en 
thermische belasting zijn onze motoren hiervoor gedimensioneerd, 
zodat dit vermogen zonder tijdbegrenzing kan worden gebruikt. 
Verscheidene schepen zijn gedurende enige tijd gevaren met ver
mogens tussen CSR en MCR en de resultaten daarvan hebben 
voldoening gegeven, maar tot nu toe zijn wij niet in het bezit van 
voldoende materiaal om een eindbeoordeling te geven van de 
economische resultaten van deze hogere vermogens.
Als een reder langzaam lopende, direct gekoppelde dieselmotoren 
vergelijkt met installaties met overbrenging, zij het dieselmotoren 
met middelbare snelheid of turbines, is het natuurlijk om wegens 
de grotere vrijheid in de keuze van het schroeftoerental, de 
invloed na te gaan van het schroeftoerental op het rendement van 
de voortstuwing.
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Fig. 2. Rendement van de voortstuwing.

Op basis van. tankproeven, resultaten van proeftochten van 
nieuwe schepen van onze eigen werf en van inlichtingen uit andere 
bronnen hebben wij voor grote tankers het voortstuwingsrende- 
ment berekend voor tankers tot 500.000 ton dw. Verder hebben 
wij dit vergeleken met overeenkomstige cijfers, die in artikelen 
in de laatste jaren over dit onderwerp gepubliceerd zijn.
Figuur 2 toont de verhouding tussen de rendementen bij 80 en 
100 % omw/min. De getrokken lijn geeft onze uitkomsten, de 
streep-stiplijn de vergelijkbare resultaten, die in de genoemde 
artikelen vermeld werden.
De volgstroom zal breder worden met het groter worden van het 
schip. In de genoemde artikelen schijnt het, dat er een vaste 
verhouding is aangenomen tussen de volgstroom, die bij model- 
proeven geconstateerd is en de volgstroom bij het werkelijke 
schip, wat tot gevolg had, dat een hoger rendement bij langzaam 
draaiende schroeven berekend werd. Onze onderzoekingen zijn 
gebaseerd op berekeningen en metingen aan de betrekkelijk 
kleine (max. 80.000 ton dw) nieuwe schepen op onze eigen werf 
gebouwd en aan beschikbare resultaten aan grotere schepen en 
deze tonen aan, dat de volgstroom bij de werkelijke schepen 
relatief minder vergroot wordt dan de volgstroom, die tijdens 
modelproeven is waargenomen. Ten gevolge hiervan zal de ver
groting van het rendement van langzaam lopende schroeven 
relatief kleiner uitvallen. Bij een tanker van 200.000 ton dw zal 
daarom een verschil van slechts vijf percent verwacht kunnen 
worden tussen een stoomturbine-aandrijving met 80 omw/min en 
een dieselmotor met 100 omw/min en niet acht percent.
De grootste middellijn van scheepsschroeven, die de fabrikanten 
van scheepsschroeven heden ten dage kunnen aanbieden, is 
9,75 m en dit leidt tot een verdere verlaging van het rendement, 
zoals aangegeven door de stippellijn.
Op dezelfde basis hebben wij het rendement van contra- 
roterende schroeven onderzocht en wij hebben gevonden, dat de 
zeer optimistische cijfers, die verbeteringen aangaven van 10 tot 
15 %, waarschijnlijk teruggebracht moeten worden tot ca. 4 
a 7 %.
Contra-roterende schroeven hebben met betrekking tot het bedrijf 
en de vervaardiging het nadeel, dat de asleiding meer gecom
pliceerd wordt.
Deze nadelen warden vermeden door de toepassing van over
lappende schroeven, die, volgens tankproeven, voortstuwings- 
rendementen bieden, welke die contra-roterende schroeven bijna 
evenaren.

Figuur 3 laat zien hoe overlappende schroeven nog een tweede 
voordeel geven, omdat ze met een kortere machinekamer toe
komen vergeleken met een conventionele dubbelschroefinstallatie. 
Dit voorbeeld is ontstaan bij onze voorstudies van een tanker 
van 200.000 ton dw, uitgerust met een 8-cilinder B & W-motor 
type K98FF. De inrichting van de machinekamer toont figuur 4.

Ladingpompen
Omdat de ketels van een dieseltanker onafhankelijk werken van 
de voortstuwingsmotor en in het algemeen ontworpen worden 
om te kunnen voldoen aan de vereisten voor het verwarmen van 
de ladingtanks en voor het bedrijven van de ladingpompen, hebben 
wij gekozen voor het plaatsen van twee door stoom aangedreven 
en twee door een gasturbine aangedreven ladingpompen, inplaats 
van vier door een stoomturbine gedreven pompeenheden. Daar
door kan een verkleining van de ketelcapaciteit van 2 X 85 
ton/h tot 2 X 45 ton/h bereikt worden, wat een vermindering 
in aanschaffingskosten uitmaakt van ca. £. 100.000. Bij dit bedrag 
is rekening gehouden met de verschillen in prijs van ketels, hulp- 
werktuigen, aandrijfwerktuigen voor de ladingpompen enz. even
als met het verschil in installatiekosten. Inplaats van gasturbines 
kunnen dieselmotoren toegepast worden, die ongeveer dezelfde 
besparing in eerste kosten geven als met betrekking tot gas
turbines geschat zijn.
Tegenwoordig wordt een steeds groter aantal grote olietankers 
in de vaart gebracht zonder verwarmingspijpen in de ladingtanks. 
In zover als het dieseltankers betreft, heeft het weglaten van deze
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Fig. 3. Plattegrond van een machinekamer met en zonder overlappende
schroeven.



Fig. 4. Inrichting van de machinekamer van een tanker van 200.000 ton dw. met 8-cilinder K 98FF B&W-rnotor.

verwarmingsspiralen een nog grotere vermindering van eerste 
kosten tot gevolg dan hiervoor werd vermeld. De besparing zou 
de orde van grootte van £  250.000 tot £  300.000 bereiken 
als er vier gasturbines, vier snellopende diesels of een directe 
aandrijving van het vooreind van de hoofddieselmotor toegepast 
werden, inplaats van vier door stoomturbines gedreven lading- 
pompen.
Zelfs als er geen verwarmingsspiralen in de ladingtanks vereist 
worden op het moment, dat een onafhankelijke reder erover 
denkt een grote tanker te bestellen, spreekt het vanzelf, dat hij 
enige bedenkingen koestert omtrent het idee het schip zonder 
deze spiralen en de daarbij behorende ketels te laten bouwen, 
omdat hij bij het charteren van het schip alleen een schip op de 
markt kan brengen met beperkte bruikbaarheid. Met het oog op 
de verschillen in afschrijving, rente, kosten van onderhoud en 
inkomsten aan vracht (wegens het verschil in gewicht met en 
zonder ketels en verwarmingsspiralen), die in de orde van grootte 
van £  35.000 per jaax bedragen, zou het raadzaam kunnen zijn 
te overwegen of de tanker niet besteld zou moeten worden zonder 
verwarmingsspiralen en grote ketels, maar met passende voor
zieningen voor de installatie daarvan, wanneer dit in de toekomst

voor de bruikbaarheid van het schip wenselijk mocht blijken. 
Als er ruimte voor de ketels uitgespaard wordt onder het boven
dek en alle accommodatie vóór de schoorsteen opgesteld wordt, 
zou het installatiewerk later gemakkelijk gedaan kunnen worden. 
Nog een besparing kan bereikt worden als de ladingpompen van 
het schip alleen gedimensioneerd worden voor het pompen van 
de olie in een kleinere tanker of naar een installatie met opjaag- 
pompen op de loskade. Voor de volgende generatie van tankers 
van 500.000 tot 800.000 ton dw, waarvoor nieuwe loskaden, 
opslagtanks en mogelijk raffinaderijen gebouwd moeten worden, 
zou het de moeite waard zijn een dergelijke verandering in be
schouwing te nemen.
Om de grootte van de bereikbare besparing te illustreren, 
hebben wij een berekening uitgevoerd op basis van een tanker 
van 200.000 ton dw.
Voor een dieseltanker, waarbij de vraag naar verwarming van 
de ladingtanks van te voren is uitgeschakeld en de aanschaffings
prijs teruggebracht is als hiervoor vermeld, kan nog een verdere 
besparing van ca. £  100.000 bereikt worden. Voor een stoom- 
turbinetanker zal de besparing in de orde van grootte van 
£  40.000 zijn.
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Fig. 5. Vergelijking van een stoomturbine-installatie met een dieselmotorinstallatie voor een tanker van 200.000 ton dw.

Als men zich verbeeldt, dat deze wijzigingen toegepast zouden 
worden op de ca. 170 tankers van 200.000 ton dw en daarboven, 
die in bouw zijn, zou er een besparing bereikt worden van tussen 
£. 7 en £. 8 miljoen, een bedrag, dat in het geval van lossen in 
kleinere tankers een volledige besparing zou zijn en dat, als er 
installaties met opjaagpompen aan de loskaden van de olie
maatschappijen geplaatst zouden moeten worden, de aanschaf- 
fingskosten van dergelijke installaties ver zou overschrijden.

Stoom tegenover diesel
Bij de keus van de machines zal traditie en ervaring natuurlijk 
een zekere rol spelen, maar met het toenemen van de schceps- 
grootte, de vermeerdering van de hoeveelheid uitrusting en de 
daaruit voortvloeiende vergroting van de investeringen is echter 
een deel van de vroegere basis ter bepaling van machinerie 
gewijzigd.
Een gevolg zal zijn, dat de kapitaaluitgave in die mate zal op
lopen, dat de vaste kosten tot ca. 70 % zullen stijgen van de 
totale bedrijfskosten, voor zover het grote schepen betreft.
Dit betekent natuurlijk allereerst, dat de betrouwbaarheid een 
heel belangrijke rol gaat spelen, stilligdagen moeten tot een 
minimum beperkt blijven. In dit verband zou ik willen refereren 
aan het interview met de heer Sigval Bergesen, in november 1967 
gepubliceerd in het Journal de la Marine Marchande, waarin de 
heer Bergesen verklaart, dat zijn tankers, alle voortgestuwd door 
B & W-motoren, gemiddeld slechts vijf dagen per schip ieder jaar 
stilliggen, waarvan slechts twee dagen aan de machines is toe te 
schrijven, een resultaat, waarvan wij betwijfelen of het door

stoomturbine-installaties verbeterd kan worden.
Door de ervaring, die wij gewonnen hebben, omdat wij zelf een 
eigen scheepswerf bezitten en door de nauwe samenwerking met 
de technische departementen van een aantal van de grootste 
Scandinavische reders — wij houden bijv. regelmatig bijeenkom
sten met de voornaamste Deense reders — krijgen we een voort
durende „terugvoeding” van de bedrijfsresultaten van onze 
motoren. Het bezit van deze gegevens is een waardevolle en 
noodzakelijke voorwaarde voor ons voortdurende ontwikkelings
werk.
De sterker wordende mededinging van turbinefabrikanten is ge
deeltelijk veroorzaakt door de onverwachte en sterke vermeerde
ring in de vermogensvraag tijdens de laatste Suez-crisis, die onge
lukkig genoeg voor ons, begon toen wij nog niet onze motor met 
super grote middellijn gereed hadden, de K98FF, om te voldoen 
aan deze vermogenseisen, en gedeeltelijk door de verbeterde 
brandstof-economie, die de turbinefabrikanten verkregen hebben 
ten koste van een meer gecompliceerde installatie.
In het vervolg zal een overzicht gegeven worden van enige van 
de belangrijkste verschillen tussen stoom- en dieselvoortstuwing, 
waarbij voor vergelijkingsdoeleinden de reeds vermelde tanker 
van 200.000 ton dw gebruikt zal worden.
Het nodige vermogen zal verschillend zijn wegens het onderscheid 
in het schroeftoerental. Waar de snelheid van het motortype 
K 98FF vastgelegd is op 100 omw/min, zal de snelheid bij tur
bines in het algemeen 85 omw/min bedragen, wat een voortstu- 
wingsrendement zal opleveren, dat 4 à 5 % hoger is dan bij 
motoren.



Het verbruik aan branclstofolie bedraagt bij een moderne turbine- 
installatie ca. 195 tot 210 g/epkh.
Deze verbruikscijfers gelden voor een installatie met een ketel 
zonder heroververhitting, waarbij de generator en de voeding- 
pomp aangedreven worden door de lagedruk-turbine. Het kW- 
verbruik sluit niet in dat van de circulatiepomp van de hoofd
condensor. Aan de andere kant moet erop gerekend worden het 
turbovermogen met ca. 600 apk te verhogen als compensatie voor 
het krachtverbruik van de stromingsinstallatie van de hoofd
condensor.
Wij hebben 5 % toegevoegd aan de hierboven gegeven getallen, 
die het specifieke brandstofverbruik op proeftochten voorstellen, 
om de verbruiksverhoging te dekken over de levensduur van het 
schip van 20 jaar, welke verhoging minder is dan die wij bij 
ons ervaren hebben aan installaties in bedrijf.
Het verbruik van de K 98FF, met brandstofolie van 3500 sec 
Redwood No. 1, is 159 g/epk, een getal, dat bijna constant zal 
blijven, hoofdzakelijk wegens de periodieke inspectie van zuigers, 
cilindervoeringen enz.
Op basis van een prijs van de brandstofolie van 120 sh. per ton 
zou het verschil in de brandstof rekening ongeveer £  55.000 tot 
£  76.000 per jaar bedragen; in dit getal is reeds rekening gehou
den met het verschil in voortstuwingsrendement hierboven aan
gegeven. Tegenover dit voordeel ten gunste van diesels moet het 
hogere smeerolieverbruik in mindering gebracht worden. Terwijl 
het smeerolieverbruik van een turbine te verwaarlozen is moet een 
verbruik van 0,2 g aan cilindersmeerolie en 0,12 g aan systeem- 
smeerolie per epkh tegemoet gezien worden, samen gelijk aan de 
prijs van ca. 6 g brandstofolie.
Het verschil in smeerolieverbruik tussen een turbine en een diesel
motor komt op ca. £  10.000 per jaar.
Voor onderhoudskosten rekenden wij vroeger met 35 sh. voor 
1000 epk per dag, of met ca. 330 dagen op zee per jaar ongeveer 
11 sh. per epk per jaar, hetgeen gebaseerd was op mededelingen 
van verschillende reders. Met het hogere vermogen voor de motor 
met 980 mm cilindermiddellijn en als gevolg daarvan minder 
cilinders, verwachten wij de onderhoudskosten terug te brengen 
tot ca. 10 sh. per epk per jaar, d.w.z. tot een niveau, dat op één 
lijn ligt met turbine-installaties.

Bij onze opstelling hebben wij verwaarloosd, dat de tussenpozen 
tussen het periodieke onderhoud in belangrijke mate verlengd 
zijn door betere materialen, vooruitgang in de constructie, betere 
smeerolie enz., zodat er bij vele dieselinstallaties 10.000 of meer 
bedrijfsuren liggen tussen zuigerdemontages tegen vroeger 3000 
tot 6000 uur.
Verder dient vermeld te worden, dat als de installatie ingericht is 
voor een periodisch onbemande machinekamer —  bijv. ’s nachts 
en in de weekeinden —  dit ook enige invloed zal hebben op de 
onderhoudskosten, omdat het mogelijk is om het routine-onder- 
houd zodanig te verrichten, dat de meer efficiënte werkuren over
dag ten volle benut worden. In verschillende gevallen heeft dit de 
onderhoudskosten van de hulpwerktuigen tot ca. een derde terug
gebracht, zonder dat de vroegere kwaliteit van het onderhoud 
opgeofferd werd.
Sinds 1963, toen de Deense reder J. Lauritzen het eerste schip 
met onbemande machinekamer liet varen, zijn ca. 45 Deense 
schepen gevolgd. Vermeld kan worden, dat zes schepen, die aan 
J. Lauritzen behoren en zes van de schepen van de East Asiatic 
Company in totaal ca. 10.000 dagen en nachten onder dit schema 
gevaren hebben.
In vele gevallen werd de overgang naar een onbemande machine
kamer met betrekkelijk lage eerste uitgaven voor de bediening op 
afstand en automatisatie bereikt. Vele buitenlandse reders hebben 
dit voorbeeld gevolgd en met goede resultaten.
Er is ook een aantal door turbines aangedreven schepen inge
richt voor een periodiek onbemande machinekamer, maar zover 
als wij weten heeft niemand tot nog toe het aangedurfd om deze 
mogelijkheid volledig uit te buiten en worden de installaties be
diend met éénpersoons machinekamerbemanning, om een snelle 
tussenkomst mogelijk te maken.
Als alle voorgaande punten in beschouwing genomen worden, 
evenals het verschil in ladingscapaciteit wegens het grootte- 
onderscheid van de bunkers, zal er ten gunste van het door 
dieselmotoren voortgestuwde schip een grotere winstmogelijkheid 
zijn van £  46.000 tot £  70.000 per jaar. De rest van de getallen 
is gegeven in de tabel van figuur 5, waarin de vergelijking in 
detail is opgenomen met aantekeningen ter verklaring van de 
basis van de berekeningen.

RDM  REPAREERT GRIEKSE TAN KER „REGINA D”
De Rotterdamsche Droogdok Maatschap
pij N.V., die deel uitmaakt van de Rijn- 
Schelde Groep, heeft opdracht gekregen 
om het Griekse motorschip Regina D. 
(12.858 brt.) te repareren. 17 augustus jl. 
arriveerde de gehavende tanker aan de 
Rotterdamse werf.
Het schip liep een zeer zware kopschade 
op bij een aanvaring met het Franse mo
torschip Pentellina (12.922 brt). Deze 
scheepsbotsing vond in de nacht van 8 
op 9 augustus jl. plaats in  de Baltische 
Zee.
Niemand werd bij deze aanvaring ge
wond.
Met uitzondering van het bakdek is het 
voorschip tot aan ruim één volledig in 
elkaar gedrukt. Reparatie-experts van de 
RDM hebben berekend, dat er ca. 300 
ton nieuw staal benodigd zal zijn om de 
Griekse tanker in haar vroegere staat te 
herstellen. De reparatietijd is begroot op 
35 dagen.
De RDM wist deze belangrijke reparatie- 
opdracht te boeken in felle concurren
tie met Nederlandse, Britse, Duitse en 
Scandinavische werven.



G R O O T  TR AN SPORT N A A R  DE G O LF  V A N  SU EZ

Fig. 1. De 27.500 dwt Challenger van Heerema Engineering Service N.V., uitgerust met een kraan, die draaiend 600 ton kan tillen en in vaste positie
op 90 voet 800 ton kan hijsen.

Het te ’s-Gravenhage gevestigde inge
nieursbureau Heerema Engineering Service 
N.V. liet in 1963 een tanker ombouwen tot 
de Global Adventurer. Dit schip was uit
gerust voor het verrichten van werkzaam
heden op zee, zoals het plaatsen van boor
installaties e.d. Met dit schip werden boor- 
platforms geplaatst o.a. in de Duitse Bocht, 
terwijl ook het REM-eiland met dit schip 
werd geïnstalleerd.
In 1964 ging de firma een joint venture 
aan met Brown and Root, tijdens welke 
periode ook de derrick barge Atlas werd 
gebouwd. In 1966 werd de joint venture 
verbroken en nam Brown and Root het 
gemeenschappelijk materieel over.
Begin 1967 liet Heerema N.V. een walvis
jager, de R-3, ombouwen tot het onder- 
zoekingsvaartuig Explorer. Dit schip is o.a. 
uitgerust voor seismisch onderzoek en 
voor het verrichten van grondboringen op 
zee. Het schip is sinds augustus 1967 in 
bedrijf en heeft talrijke onderzoekingen 
verricht op de Noordzee, in Noord-, West
en Zuid-Afrika.
Begin 1968 werd opdracht gegeven tot de 
verbouwing van een ertsolietanker tot het 
werkschip de Challenger (fig. 1). 
Tegelijkertijd werd midden 1968 opdracht 
gegeven tot de bouw van een zeegaande 
sleepboot, de Husky, met 2.400 pk hoofd
vermogen. Dit schip werd o.a. uitgerust 
met een speciale lier voor het uitbrengen 
van de 12 tons ankers van de Challenger.

De Husky is ook sinds juni 1969 in be
drijf.
Verder behoren tot de vloot van Heerema 
N.V. een crewboot, de Viking, met 2 die
selmotoren, elk van 300 pk. Dit schip heeft 
accommodatie voor ongeveer 14 personen 
en kan tevens een lading van ongeveer 25 
ton vervoeren.
De Challenger, de Husky en de Viking zijn 
in augustus jl. naar de Golf van Suez ver
trokken om daar enige booreilanden te 
plaatsen en tevens een pijpleiding te leggen. 
Om aan de uitbreidingen van het bestaande 
olieveld El Morgan te voldoen, werden 
door De Groot Zwijndrecht N.V. voor 
Gulf of Suez Petroleum Company (50 % 
Egyptian General Petroleum Corporation 
— 50 % Amoco) de volgende units ge
bouwd:
a. een 8-poots boorplatform — 12 wells 

— geschikt voor een waterdiepte van 
33 U m,

b. een 4-poots produktieplatform — cap.
35.200.000 liter, geschikt voor een 
waterdiepte van 33hó m,

c. een verbindingsbrug tussen „a” en „b” 
met een lengte van 41 m, compleet met 
24 olieleidingen,

d. een door 3 ondersteuningen gedragen 
pijpbrug met een lengte van 275 m, 
waarvan de pijpen met een diameter 
van 762 mm de overvloedige gassen

voor verbranding afvoeren, compleet 
met verbrandingsinstallatie,

e. een 4-poots produktieplatform — cap.
26.400.000 liter — voor een water
diepte van 39 meter, en

f. een verbindingsbrug als „c”. die een 
bestaand eiland gaat verbinden met het 
onder „e” genoemde produktieplat
form.

Het boorplatform is uitgerust met genera
toren en compressoren en de volledige 
elektrische installatie. De boorequipment, 
die op het bovendek wordt geplaatst, be
vindt zich momenteel nog op een reeds 
werkend platform in de Golf van Suez en 
zal bij aankomst op het nieuwe platform 
worden overgeplaatst.
De produktieplatforms (fig. 2 en 2a) zijn 
in Zwijndrecht volledig gebouwd en ge
ïnstalleerd; de inletmanifolds (het verza- 
melpijpleidingsysteem voor het overbren
gen van de olie van het boor- naar het 
produktie-ciland), de seperators (voor het 
scheiden van de opgeboorde olie en het 
zich daarbij bevindende gas) en de dis- 
chargers (de pijpleidingen voor het afvoe- 
ren van het produktie-eiland naar de vaste 
wal) werden geleverd door Black, Sivalls 
and Bryson Inc., USA. Alle pijpleidingen 
en verbindingen, alsmede alle elektrische 
voorzieningen, zijn ook afkomstig van De 
Groot Zwijndrecht N.V. De seperators zijn



Fig. 2. Dek met installaties voor produklie-eiland voor h et project van Giilf of Suez Petroleum 
Company; constructie: De Groot Zwijndrecht N.V., Zwijndrecht.

de grootste in hun soort ooit gemaakt voor 
eilanden op zee.
De verbindingsbruggen, genoemd onder 
„c” en „f”, driehoekvormige liggers, zijn 
compleet geïnstalleerd met de olieleidin- 
gen; diameter 158 mm, 203 mm en 457 
mm. Ook hierop is de complete elektrische 
installatie door De Groot Zwijndrecht N.Y. 
aangebracht.
De onder „d” genoemde brug is een in pijp 
uitgevoerde zeskantige ligger constructie. 
Deze is voorzien van twee 762 mm gas
leidingen, drainageleidingen, elektrische 
installatie, startinstallatie voor de ontbran- 
ders en schoorsteen voor de verbranding 
van alle vrijkomende gassen.
Ter bescherming van de produktie-eilan- 
den is de lengte van deze brug 275 m. Dit 
is nodig vanwege de hoge temperaturen 
van de enorme vlammen ten gevolge van 
de grote hoeveelheid te verbranden gas, 
die zeker miljoenen kubieke meters be
draagt.
Met het laden en verschepen van de con
structies en installaties van de fabriek in 
Zwijndrecht is op 14 juli begonnen (fig. 3). 
Het transporteren via Kaap de Goede 
Hoop naar de Golf van Suez geschiedt met 
het kraan-werkschip de Challenger van 
Heerema Engineering Service N.V. Het 
vertrek van het schip naar het 280 mijlen 
ten zuiden van Suez gelegen olieveld El 
Morgan heeft inmiddels plaatsgevonden. 
Tijdens het plaatsen van de eilanden en 
bruggen met bijbehorende installaties zal 
De Groot Zwijndrecht N.V. nog een vierde 
boorplatform fabriceren. Het betreft hier 
een 4-poots platform — 12 wells — ge
schikt voor een waterdiepte van 73 m.
De grootste waterdiepte, waarvoor tot 
heden in Europa werd gebouwd, was 43 m. 
Ook in dit opzicht mag dus van een record 
worden gesproken. Eenmaal in operatie zal 
de afstand van de zeebodem tot de top van 
de boormast van dit platform gelijk zijn 
aan de hoogte van de Domtoren in 
Utrecht.
Dit platform zal op een later tijdstip met 
een van de tankers van Arno co van Rot
terdam naar El Morgan worden vervoerd. 
Voor de plaatsing ervan in zee zal dan ter 
plaatse weer van de Challenger worden ge
bruik gemaakt.
Amoco Netherlands Petroleum Com- 
pany is de sinds 1963 in Nederland wer
kende vestiging van Standard Oil Company 
of Indiana. Amoco Netherlands werkt 
nauw samen met Gelsenkirchener Berg- 
werks A.G. en N.V. Dyas, dochteronder
neming van de Steenkolen-Handelsver- 
eeniging N.V. In deze combinatie treedt 
Amoco als uitvoerder op.
Sinds Amoco in Nederland werkt, heeft 
zij zowel ter land als op zee belangrijke 
seismische onderzoekprogramma’s uitge
voerd.
In 1964 en 1965 resulteerden deze pro
gramma’s in het in Noord-Holland vinden 
van 3 gasvelden.
In 1968 kreeg de groep op de Noordzee 
7 exploratieblokken ter grootte van totaal

Fig. 2a. Dek van produktie-eikmd voor het project van Gulf of Suez Petroleum Company; 
constructie: De Groot Zwijndrecht N .V., Zwijndrecht.



Fig. 3. Het Iaden van de boor- en produktie-eilanden voor het project van Gulf of Suez 
Petroleum Company op de fabriek van De Groot Zwijndrecht N.V., Zwijndrecht.

2.500 km2 voor proefboringen toegewe
zen. Dit jaar kreeg Amoco toestemming 
voor het uitvoeren van een boorprogram- 
ma binnen een gebied van 252 km2 in 
Noord-Holland. Onlangs is Amoco be
gonnen met het verrichten van boringen 
op een locatie bij Bergen (NH) en met 
boringen op de Noordzee in Blok P/9-1 
op ongeveer 57 km ten westen van Zand- 
voort.
Amoco Netherlands treft bovendien voor
bereidingen voor de exploratie van bron
nen bij Haarlem (434 km2) en Hilversum 
(634 km2). Dit jaar nog verwacht men met 
de boringen bij deze gemeenten te kunnen 
beginnen.

G A S T U R B IN E S  V O O R  S C H E E P SA A N D R IJ V IN G

Een Westduitse scheepswerf zal nog 
twee volledig geautomatiseerde zeesche
pen bouwen, waarmede het aantal contai
nerschepen, die in dat land gebouwd 
zullen worden met als aandrijving Pratt & 
Whitney-gasturbines, in totaal vier zal 
bedragen.
De vier schepen zijn de eerste schepen 
voor algemene lading, die het luchtvaart- 
type gasturbine, snel reagerende en met 
hoog vermogen, voor de voortstuwing 
zullen toepassen.
Elke P & WA FT4 Marine Power Pac 
zal 30.000 apk ontwikkelen en aan de 
vrachtschepen een snelheid geven van 
meer dan 25 knoop.
De vier schepen zullen gebouwd worden 
op de werf van Rheinstahl Nordseewerke 
te Emden. Twee van de schepen zullen 
geleverd worden in 1970 en de andere 
twee in 1971.
Ieder schip zal ca. 250 m lang zijn en een 
waterverplaatsing hebben van meer dan
32.000 ton. De twee P & WA FT4

gasturbines zullen de schroef met verstel
bare spoed drijven over een tweeling- 
overbrenging. De toepassing van gas
turbines geeft een besparing van meer 
dan 60% in machinekamerruimte door 
de vervanging van de grote, gecompli
ceerde stoomturbines of dieselmotoren, 
die het voortstuwingsvermogen leveren

in conventionele schepen. Deze besparing 
aan machinekamerruimte heeft een ver
meerdering van 10% in ladingcapaciteit 
tot gevolg. De schepen zullen ook een 
onvergelijkbare bedrijfsbeschikbaarheid 
bezitten, wegens de betrouwbaarheid van 
de gasturbine en de bijzonder gemakke
lijke mogelijkheid van vervanging.

N E D E R L A N D S E  P R O D U K T E N  O P  PO ST ZEG ELS

De belangrijkste bron van inkomsten voor 
het Sheikdom Qatar is de oliewinning, die 
voornamelijk op zee, in de Arabische Golf 
plaatsvindt.
Dit jaar bracht de „Postmaster general” 
van Qatar een serie postzegels uit met af
beeldingen van materieel dat voor dit doel 
gebruikt wordt.
Op bijgaande afbeeldingen ziet men een 
éénpunts meerboei van het type S.B.M. en 
het booreiland „Seashell”. Beide zijn ge
bouwd door de Produktgroep Offshore van 
I.H.C. Holland.



I N G E Z O N D E N  M E D E D E L IN G

Van Ir. G. A. Kemper, Hoofd van de Afd. 
Tandwielfabricage N.V. Kon. Mij. „De 
Schelde” ontvingen wij onderstaande me
dedeling:
ïn het nummer van „Schip en W erf’ d.d. 
25 juli jl. komt een artikel voor van ir. 
P. J. Gruijters en prof. ir. W. Vinke, ge
titeld „Dynamisch increment op de no
minale tandbelasting bij enige scheeps- 
tandwielkasten van hoog vermogen”.
De schrijvers hebben in dit artikel ge
tracht de orde van grootte te bepalen van 
de dynamische extra-beiastingen, welke 
optreden ten gevolge van de onvermijd
bare kleine onnauwkeurigheden in de 
vertanding. Volgens 3 uit de literatuur 
bekende rekenmethoden hebben de schrij
vers een tweetal door de N.V. Kon. Mij. 
„De Schelde” geleverde series tandwiel
kasten doorgerekend. Hoewel de reken
methoden uiteraard slechts benaderingen 
zijn, geven de uitkomsten toch de indruk 
dat de extra-spanningen zeer hoog kun
nen zijn — zelfs groter dan de nominale 
spanningen.
De gevonden hoge spanningen volgens de 
methoden Niemann en Koedrjawtcew 
hangen echter samen met de door de 
schrijvers aangenomen grote tandsteek- 
fouten, t.w. 10 micron voor de rondsels 
en 18 micron voor de wielen. Dit is een

te pessimistische aanname. Met de mo
derne fabricagetechnieken zijn de steek
bouten minstens driemaal zo klein. En de 
berekende extra spanningen blijken dan 
voor de verschillende behandelde geval
len 2 tot 5 maal zo klein te worden. 
Tevens komen de uitkomsten dan dich
terbij de resultaten volgens de methode 
Tuplin te liggen. Dit ligt enigszins in de 
verwachting, omdat de steekfouten, waar
mee Tuplin rekent, goed in overeenstem
ming met de werkelijkheid zijn.
Samenvattend zijn de berekende dyna
mische extra-spanningen gelukkig aan
merkelijk lager dan het artikel van ir. 
Gruijters en prof. ir. Vinke doet veron
derstellen. Dit doet echter niet af aan de 
verdienste van de schrijvers om het on
derwerp aan te vatten.

Naschrift door Prof. Ir. W. Vinke en Ir. 
P.J. Gruyters
Volgens Niemann en Koedrjawtcew is 
voor de grootte van de dynamische tand
belasting maatgevend de grootste van de 
volgende drie tandfouten:
—  tandsteekfo'Ut,
—  tandflankvormfout,
—  fout per ingrijping gevonden met het 

een of twee flanken tandwielmeetap- 
paraat.

Niemann schat deze tandfouten m.b.v. 
DIN 3961, waarin formules staan voor 
de tandfouten, of m.b.v. DIN 3962, waar
in de geschatte waarde voor de tandfou
ten direct staan opgegeven.
Bij gegeven moduul en diameter van de 
steekcirkel volgen de geschatte tandfou
ten uit de kwaliteitsklasse.
Schrijvers hebben voor de geslepen tand
wielen van de Van Speijk-klasse fregatten 
kwaliteitsklasse 5 aangenomen en voor de 
gefreesde tandwielen van de Texaco-tan- 
kers kwaliteitsklasse 5 tot 6.
Uit deze aannamen voor kwaliteitsklasse 
resulteren dan de volgende geschatte tand
fouten:

Rondsel Wiel Rondsel Wiel 
le  red. Ie red. 2e red. 2e red.

v. Speijkklasse 7,4 10,4 9 14,2
fregatten
Texaco-tankers 10 18 12,8 23

(Waarden in micron.)

Zijn behalve de tandsteekfouten, zoals ir. 
G. A. Kemper aangeeft, ook de tand- 
flankvormfouten en de fouten, gevonden 
op het een of twee flanken tandwielmeet- 
apparaat een factor 3 kleiner, dan resul
teren hieruit, met de formules van Nie
mann en Koedrjawtcew inderdaad klei
nere dynamische tandbelastingen.

VRACHTSCHIP VOOR FRANSE REKENING MET ZIJLAADDEUREN EN ZW A A R  
LAADGEREI

De Saint Michel.

Op 28 juli 1969 werd het vierde motor- 
vrachtschip van 12.300 ton dw, dat ge
bouwd werd op de Warnowwerft Warne
münde (DDR) voor Franse rekening 
— de Saint Michel — aan de opdracht

gever afgeleverd. Deze schepen zijn prin
cipieel volgens de serie type IV, maar 
worden gekarakteriseerd door vele ver
schillen wat de uitrusting betreft. Waar de 
eerste twee schepen, de Anjou en de

Auvergne voorzien waren van koelrui- 
men en hangende dekken voor auto’s, 
heeft de Saint Michel de volgende speciale 
kenmerken:
—  Bulbsteven met een daaruit voort

vloeiende snelheidsvermeerdering van 
0,75 knoop.

—  Vier zijdeuren aan bakboord voor la
den en lossen vanaf de kade met be
hulp van vorkliftwagens, met de vol
gende afmetingen: ruimen 2, 3 en 5: 
2,5 m hoog bij 2,3 m breed, ruim 
4: 2,15 m hoog bij 2 m breed.

—  Koelruim in ruim 4 (Tussendeks).
— Uitrusting met het volgende zware 

laadgerei: Eén 80 tons laadboom 
(zwenkbaar) van een door de werf 
gepatenteerde constructie, twee 8 
tons laadbomen (4 ton gekoppelde 
last), acht 9/18 tons laadbomen (9 
ton gekoppelde last), twee 6/12 tons 
laadbomen (6 ton gekoppelde last).

—  Aanwezigheid van een speciale instal
latie, „Carahious”, voor het verslepen 
en vastzetten van hout in opslag on
derdeks met behulp van een direct 
gekoppelde 5 tonslier (VEB Kle- 
ment-Gottwaldwerke Schwerin).

— Verdere specialiteiten voor het trans
port van hout.



E E N  P L E ID O O I V O O R  ST O O M

De economie is altijd van het grootste be
lang geweest bij de keuze van de hoofd- 
voortstuwingsmachine voor handelssche
pen, maar waar dit in het verleden eenvou
dig een laag brandstofverbruik betekende, 
zijn er thans vele factoren, die in aanmer
king genomen moeten worden. Het is ook 
niet eenvoudig de keus tussen een directe 
aandrijving door een dieselmotor of stoom, 
want diesels met middelbare snelheid en 
op passende wijze voor scheepsgebruik 
geschikt gemaakte gasturbines van het 
vliegtuigtype verschaffen alternatieven, die 
het probleem kunnen compliceren.
D e ontwikkeling van de schroef met ver
stelbare spoed voor grote vermogens is de 
sleutel geweest voor de verspreiding van 
de gasturbine en heeft voor dit type van 
aandrijfmachine daar een toekomst verze
kerd, waar compactheid de voornaamste 
overweging is. Inderdaad tonen cijfers, die 
onlangs gepubliceerd zijn voor een gastur- 
bine-installatie voor in Duitsland in aan
bouw zijnde containerschepen een bespa
ring aan machinekamerinhoud van een 
60 %, waardoor een vermeerdering van 
10 % aan ladingcapaciteit ontstaat boven 
schepen met een diesel- of stoominstallatie. 

H et brandstofverbruik wordt door Pratt & 
Whitney opgegeven als 214 g/apkh voor 
deze FT4 Marine Power Pac units van
30.000 apk, maar wat zijn de kosten van 
de gedestilleerde brandstof en hoe is het 
met de warmte-energie, die in de uitlaat 
verloren gaat en die alleen teruggewonnen 
kan worden door toepassing van een ver

dere dure uitrusting? Echter, de eenvou
digheid van de installatie, lage onder
houdskosten, gemakkelijke automatise
ring en weinig bedieningsmanschappen, 
dit laatste vooral, zijn allemaal omstan
digheden, die de aantrekkelijkheid van de 
gasturbine in de hand werken, waar de 
vaarplannen en de bedrijfsomstandighe
den deze keus veroorloven.
Op het ogenblik lijkt het, dat de brandstof
kosten hun toepassing beperken en bij 
vermogens van 40.000 apk per as, die nu 
algemeen zijn, staat het strijdperk weer 
open voor de oude tegenstanders, stoom 
en de diesel met directe aandrijving, waar
bij dieselmotoren met middelbare snelheid 
niet geschikt worden geacht voor het ge
bruik van zware brandstof en wegens het 
grote aantal cilinders een groot aantal ave
rijen zullen opleveren en veel onderhoud. 
Het voornaamste nadeel van deze twee 
concurrenten is het grote volume van de 
machinerie, in het bijzonder waar het 
slanke lijnen van de scheepsromp betreft, 
zoals bij sommige moderne snelle contai
ner- en vrachtschepen, hoewel de stoom
installatie enig voordeel geeft, omdat de 
opstelling van de ketels en turbines niet 
op hetzelfde niveau behoeft te zijn en aan 
de lijnen van het schip kan worden aange
past. De brandstofkosten zijn over de laat
ste jaren praktisch constant gebleven — 
misschien zelfs iets gedaald voor de soort 
brandstof, die door deze installaties ge
bruikt wordt — en ofschoon de dieselmo
tor een lager brandstofgebruik bezit, moe

ten hierbij de hogere smeeroliekosten in 
rekening gebracht worden vergeleken met 
de stoomturbine. Ofschoon de betrouw
baarheid groter geworden is en sommige 
motoren 4.000 apk per cilinder kunnen 
leveren, moet dit verminderd worden met 
ongeveer 20 % door de verstandige bedie
ning, die geen boete wenst op te lopen 
voor tijdoverschrijding wegens uitvallen 
van de motor. Het onderhoud is minder 
geworden en gemakkelijker gemaakt, ter
wijl de toepassing van automatiserings- 
technieken geen ernstige complicaties 
meebrengt. Eén groot nadeel blijft echter 
bestaan, namelijk, dat de meest efficiënte 
motorsnelheid niet overeenkomt met de 
meest efficiënte schroefsnelheid bij deze 
hoge vermogens en de mogelijkheid tot 
aanpassing van de overbrenging bij de 
turbine-installatie geeft deze laatste een 
geweldig voordeel. De ontwikkeling van 
de membraam-vuurhaardwand voor de 
ketel heeft de achilleshiel van de stoomin
stallatie doen verdwijnen. De elasticiteit 
van de opstelling, een vereenvoudigd sys
teem, zij het met een iets hoger brandstof
verbruik en geen complicaties bij toepas
sing van automatisering zullen ongetwij
feld leiden tot grotere populariteit van dit 
type van installatie. Dit zou nog meer in 
de hand gewerkt worden door de ontwik
keling van een één-huizige, niet-omkeer- 
bare turbine, die over een overbrenging 
een schroef met verstelbare spoed drijft.
(Overgenomen uit Reed’s Marine Equipment 
News, aug. 1969.)

BELANGRIJKE REPARATIE-OPDRACHT 

VOOR DE AMSTERDAMSCHE 

DROOGDOK-MAATSCHAPPIJ N.V.

Bij de Amsterdamsche Droogdok-Maatschappij N.V. arriveerde 
op 29 aug. jl. het zwaar beschadigde Franse m.s. Pentellinci, 
groot ruim 18.000 ton draagvermogen. Het schip is eigendom 
van de Cie. Nantaise des Chargeurs de 1’Ouest te Nantes en had op 
10 augustus jl. in de Oostzee ten Noorden van de Oostduitse 
kust een aanvaring met een Griekse tanker. De Pentellina keerde 
terug naar de Franse haven Le Havre, waar ingeschreven werd 
voor de schadereparatie. De A.D.M verkreeg de opdracht in con
currentie met verschillende Franse, Belgische, Britse en Neder
landse werven.

De Pentellina in de sluizen van IJmuiden.



CHEMISCHE REACTORS KOM EN BSJ TEESSIDE A A N  V O O R  N IEU W E 
A C R Y L O N IT R IL F A B R ÎE K

De eerste der twee chemische reactors, ieder van 23S ton, wordt van het Duitse vrachtschip 
Brunneck gelost bij Monsanto's fabriek te Seat Sands, Teesside, County Durham, Engeland.

Twee plaatijzeren chemische reactors, 
ieder van 238 ton, zijn verscheept van 
Italië naar Monsanto’s Seal Sands fabriek 
in Teesside in het graafschap Durham, 
Engeland.

Het tweede der twee enorme vaten, die 
gebruikt zullen worden voor het begin
stadium van de produktie van acryloni- 
tril, werd onlangs van het Duitse roll

on/roll off vrachtschip Brunneck gema
noeuvreerd en geplaatst in de nieuwe fa
briek.
Dit was de eerste reis van de 1100 ton 
metende Brunneck, die van de Italiaanse 
haven Marina di Carrara, bij La Spézia, 
naar Teesside kwam.
De twee reactors zijn 31 m (101 voet) 
lang en hebben een middellijn van 7 m 
(23 voet). Zij werden door Nuovo Pi- 
gone te Massa, Italië gemaakt. Iedere 
reactor heeft een capaciteit van meer dan 
650 m3 (23.000 cu.ft.).
Badger Limited te Londen, die voor het 
ontwerp en de bouw der gehele fabriek 
te Seal Sands zorgde, had het toezicht op 
het ontwerpen en bouwen der reactors. 
Men verwacht dat de fabriek te Seal 
Sands in het begin van 1970 acrylonitril — 
de grondstof voor Monsanto’s Acrilan 
acrylvezel — in een jaarlijkse hoeveelheid 
van 67.000 ton zal gaan produceren.

B U R G E M EE ST E R  V A N  D R U T E N  O P E N D E  N IE U W  B U N K E R W IN K E L S C H IP  

O P  DE  W A A L

Op 18 augustus 1969 is door de burge
meester van Druten, mr. A. J. E. Haver- 
rnans, het modernste Shell bunkerwinkel- 
schip van de firma Van Woerden, de 
Baroma III, officieel geopend.
Met de ingebruikstelling van d eBaromalII 
heeft B. van Woerden C.V. een nieuwe 
mijlpaal bereikt sedert ongeveer 45 jaar 
geleden de grootvader van de huidige di
recteur B. van Woerden in Rotterdam een 
bedrijf in scheepsvictualiën en tevens een 
sleepdienst oprichtte.
De Baroma III is 73 meter lang en de 
breedte is ruim 10 meter. Het is voor
zien van 6 gasolietanks met een gezamen
lijke opslagcapaciteit van ca. 600 kub. 
meter gasolie. Er zijn 2 afleveringspun- 
ten voor de gasolie, alsmede 4 installaties 
voor de levering van 4 verschillende soor
ten Shell-smeeroliën. Tevens heeft men 
de beschikking over installaties voor de 
levering van benzine en petroleum.
In het kader van het streven de veront
reiniging van rivierwater tegen te gaan,

spreekt het vanzelf dat ook dit bunker- 
winkelschip uitgerust is met een installa
tie voor het innemen van afgewerkte 
oliën en bilgewater. De verkoopruimte 
heeft een totaal vloeroppervlak van 
340 m2, waarvan 200 m 2 wordt benut 
voor de verkoop van een groot assorti
ment scheepsbenodigdheden, terwijl 
140 m 2 is gereserveerd voor de „SPAR” 
supermarkt.

Deze moderne supermarkt met zelfbedie
ning biedt de schippersvrouw dezelfde 
grote keuze als de huisvrouw aan-de-wal 
uit alle levensmiddelen, zuivelprodukten, 
groenten, fruit en vers brood.
De Baroma III is de voormalige tank- 
transportlichter Hungaria van de rederij 
Phs. van Ommeren N.V., die door A. 
Smit & Zn’s Scheepswerf te IJsselmonde 
werd verbouwd tot het huidige bunker- 
winkelschip.



Ingezonden mededelingen

C A R T E R B E V E IL IG IN G  BIJ

Naar aanleiding van het artikel van de 
heer J. Noordegraaf in „Schip en Werf” 
van 11 juli 1969 over „Proefnemingen met 
Glijlagers” is het wellicht interessant de 
volgende opmerkingen te maken.
In dit artikel wordt o.a. gezegd dat olie- 
nevel pas bij relatief hoge temperaturen 
ontstaat. In werkelijkheid is dit niet geheel 
juist. Het is natuurlijk moeilijk om te zeg
gen bij welke temperatuur smeerolie begint 
te verdampen.
Aangezien bij een normaal werkende die
selmotor reeds een kleine concentratie van 
olienevel in het carter wordt geconstateerd, 
kan men gevoeglijk aannemen, dat bij 
lagertemperaturen van 50 a 60 ° C reeds 
verdamping optreedt.
Onderzoekingen hebben aangetoond dat 
voor de moderne smeerolie een explosief 
mengsel kan ontstaan, indien 50 milligram 
olie wordt verdampt in één liter lucht.
Bij een normaal lopende kruiskop twee- 
takt dieselmotor is de olienevelconcentra- 
tie in het carter ca. 0,4 milligram per 1 
liter lucht. Bij een viertakt trunkmotor 
zal deze concentratie iets hoger zijn en is 
in het algemeen ca. 0,6 mg/1.
In verband brengend met het explosie
gevaar betekent dit, dat deze dieselmotoren 
in bedrijf een carter olienevelconcentratie 
hebben van ongeveer 1 % van de onderste 
explosiegrens.
Onder normale omstandigheden zijn deze 
concentraties derhalve volledig aanvaard
baar en veilig.
Deze geringe olienevelconcentraties zijn 
alleen waarneembaar met zeer gevoelige 
anaiysetoestellen.
De huidige olieneveldetector of Oil Mist 
Detector is in staat deze kleine concentra
ties te detecteren en een alarmsignaal te 
geven dat instelbaar is tussen 0,3 en 1,3 
mg/1, respectievelijk 0,6 % en 2,5 % van 
de onderste explosiegrens.
De oliemistdetector heeft in de praktijk 
bewezen te alarmeren alvorens een warm- 
lopend lager schade kon oplopen. Meer
malen heeft de oliemistdetector bewezen 
sneller te reageren dan een systeem waarbij 
de temperatuur van alle lagers in het carter 
wordt bewaakt.
Een overtuigend bewijs hiervan is dat op 
één van de D-tankers van Shell op een 
zeker moment het koelwater voor de 
smeeroliekoeler van de hoofdmotor alarm 
gaf wegens te lage koelwaterdruk. Het 
volgende alarm dat doorkwam was van de 
Oil Mist Detector. Na controle van alle 
lagertemperaturen bleek dat de tempera
turen nog niet zo hoog waren opgelopen 
om alarm te geven. Hierbij was de normale 
bedrijfstemperatuur van de lagers 52 ° C 
en de temperatuurinstelling waarbij een 
alarmsignaal gegeven moest worden 
60 ° C.

DIESELMOTOREN

Aangezien bij de meeste lagers in het carter 
de temperatuur gemeten wordt via rond
slingerende smeerolie die in verzamelbak- 
jes (waar de voeler is geplaatst) wordt op
gevangen, zal er natuurlijk een zekere 
traagheid moeten ontstaan in het registre
ren van een verandering in de lagertempe- 
ratuur.
Behalve de carterruimte kan de oliemist
detector tevens de ketting- of de tandwiel
kast en het druklagerhuis bewaken.
In enkele gevallen heeft een oliemist
detector zelfs ook een spoelluchtbrand 
gedetecteerd bij een kruiskop dieselmotor, 
ondanks de afdichting tussen de spoel- 
luchtruimte en carter.
Bij een trunkmotor zal de oliemistdetector 
alarmeren indien een zuiger begint vast te 
lopen. Beschadiging van de zuiger, zuiger
veren of cylinderwand kan hiermede wor
den voorkomen.
Als enig nadeel van een oliemistdetector 
ten aanzien van een lagertemperatuur be
wakingssysteem kan men aanvoeren dat 
laatstgenoemde direct uitsluitsel kan geven 
welke lager begint warm te lopen. De olie
mistdetector zal daarentegen alleen aan
geven in welke cylinder-carterruimte een 
warmloper zich bevindt.
Maar in beide gevallen zal toch een carter- 
deksel afgenomen moeten worden voor 
nadere inspectie.
De aanschaffingsprijs en de installatiekos- 
ten van een oliemistdetector zijn aanmer
kelijk lager in vergelijking met een tem
peratuur bewakingssysteem van de lagers. 
De oliemistdetector bevat geen elektroni
sche schakelingen en is daardoor uiter
mate betrouwbaar. Het normale onder
houd kan dan ook door minder-geschoold 
personeel uitgevoerd worden. De foto
cellen zijn van het Silicon type, hetzelfde 
type dat ook wordt gebruikt als de zg. 
solarcells bij de ruimte satellieten. Zij zijn 
bestand tegen vrij hoge temperaturen en 
zeer betrouwbaar.
Indien de gloeidraad van de projector- 
lamp defect mocht raken, wordt automa
tisch een alarmsignaal gegeven. 
Beweringen dat de oliemistdetector zeer 
kritisch is bij het instellen en vaak bijge
steld zou moeten worden, zijn absoluut 
ongegrond.
Momenteel zijn ongeveer 2000 schepen 
uitgerust met oliemistdetectors, waaronder 
ca. 100 Noorse schepen.
Het is bekend dat Det norske Veritas 
sceptisch heeft gestaan tegenover de olie
mistdetector.
Maar zeer binnenkort zal D.n.V. de Gra- 
viner Oil Mist Detector goedgekeurd heb
ben en aanvaarden als alternatief voor 
een lagertemperatuur bewakingssysteem. 
De andere classificatiebureaus zoals 
Lloyd’s London, Germanischer Lloyd, Bu
reau Veritas en American Bureau of Ship-

door

Jhr. H. C. C. RÖELL
Ingenieursbureau Eurotechniek N.V.

ping hebben reeds jaren geleden de Oil 
Mist Detector aanvaard voor de beveili
ging van de carterruimte.
De Nederlandse Scheepvaart Inspectie zal 
binnenkort als eis stellen dat schepen die 
varen met een onbemande machinekamer 
en waarvan het motorvermogen boven de 
4000 pk uitkomt, uitgerust moeten zijn met 
een oliemistdetector of met een lager
temperatuur bewakingssysteem.
Hiermede is aangetoond dat ook de Oil 
Mist Detector een primaire taak heeft 
ten aanzien van de bewaking van de lagers 
in de carterruimte.

Proefnemingen met giijlagers

Het is niet de bedoeling van het artikel 
geweest om een polemiek uit te lokken, 
aangezien de Nederlandse Scheepvaart- 
technici zelf volledig in staat zijn een eigen 
oordeel te vormen.
Het belangrijke rapport van Ir. Langseth 
werd opnieuw onder de aandacht gebracht. 
De conclusies van zijn proefnemingen 
staan zwart-op-wit in rapporten vermeld, 
compleet met grafieken. Hij heeft gecon
stateerd dat geen wezenlijke carter-damp 
optreedt, tenzij hogere temperaturen op
treden.
Er zijn legio bewijzen aan te voeren — ook 
op de D-schepen — dat de lagertempera
tuur monitor grote schade heeft voorko
men. Wij nemen zonder meer aan dat de 
carler-mistdetector eveneens een voortref
felijk apparaat is, dat zijn dienst heeft be
wezen. Op genoemde schepen zijn beide 
apparaten aanwezig, hetgeen — technisch 
gesproken — de meest ideale oplossing is. 
Dit is echter niet altijd haalbaar.
Uit de grafieken blijkt, dat de lagertempe
ratuur monitor praktisch traagheidsloos 
werkt, tenzij de alarmwaarden (voor het 
gemak) te hoog worden ingesteld. Door 
die individuele instelling echter, is het 
systeem veel universeler.
Het grote voordeel is dat, bij gebruik van 
een 40-of 60-punts kast, ook andere tem
peraturen — vloeistoffen, schroefas(eind)- 
lagers, spoelluchtkanalen — er op kunnen 
worden aangesloten. De vraag wat goed
koper is, is hiermee volledig beantwoord. 
Technisch gesproken kan men bijv. alle 
thermostaten vermijden en vervangen 
door een fail safe thermistor. Men is dan 
niet langer afhankelijk van het ja/nee van 
het oncontroleerbare thermostaat-contact, 
of van de toevoerkabel. Zie artikel. 
Economisch en technisch gesproken gaat 
de temperatuur-monitor een goede toe
komst tegemoet. Dat Graviner hiervan 
overtuigd is, wordt bewezen door het feit 
dat deze firma thans ook een lagertempe
ratuur monitor heeft ontwikkeld.

J. NOORDEGRAAF
Radio-Holland N.V.



T E W A T E R L A T IN G  BIJ DE R O T T E R D A M S C H E  D R O O G D O K  M A A T S C H A P P IJ  N.V.

Een vooraanzicht van het door de RDM gebouwde gedeelte van het opslagschip voor ruwe olie. 
Het op helling 8 gebouwde gevaarte torent hoog uit boven de werkplaatsen in de naaste omgeving.

Bij De Rotterdamsche Droogdok Maat
schappij N.V., die deel uitmaakt van de 
Rijn-Schelde Groep, vond op 26 augustus 
jl. de tewaterlating plaats van het door 
de RDM gebouwde gedeelte van ’s we
relds grootste opslagschip voor ruwe olie. 
Dit omvangrijke nieuwbouwproject voert 
de RDM. uit in nauwe samenwerking met 
de Dok- en Werf-Maatschappij Wilton- 
Fijenoord N.V. te Schiedam, eveneens 
een lid van de Rijn-Schelde Groep. Op
drachtgever is Mobil Tankers Ltd. te 
Bermuda. Met deze order is een bedrag 
gemoeid van ca. 30 miljoen gulden. De 
doopplechtigheid, welke een informeel 
karakter droeg, werd verricht door me
vrouw B. Boukes-Heerema, echtgenote 
van de secretaris van de ondernemings
raad van de RDM.
Het opslagschip voor ruwe olie krijgt een 
totale lengte van 154 meter, terwijl de 
breedte en de hoogte respectievelijk 45 en 
26 meter bedragen. De RDM bouwt %2 
deel van het vaartuig en Wilton-Fijenoord 
het resterende gedeelte. Na koppeling van 
beide delen zal het gevaarte worden af
gebouwd, waarbij Wilton-Fijenoord een 
zgn. „treatment plant” aan boord zal in
stalleren; een installatie waarin een eerste 
reiniging van de ruwe olie plaatsvindt. 
Aangezien de opdracht voor laatstge
noemde installatie slechts enkele weken 
geleden is verstrekt, zal het complete op
slagschip enige maanden later dan oor
spronkelijk in de bedoeling lag worden op
geleverd (in de eerste helft van 1970).
Na de oplevering wordt het vaartuig inge
zet bij de oliewinning in de Perzische Golf. 
De werkwijze is bijzonder rationeel.
Het opslagschip wordt afgemeerd in de

nabijheid van een aantal ter plaatse ge
boorde oliebronnen en staat d.m.v. op de 
zeebodem gelegen leidingen met deze 
bronnen in verbinding. De gewonnen olie 
wordt tijdelijk in het vaartuig opgeslagen. 
Grote tankers kunnen in de directe omge
ving van het opslagschip aan een grote 
boei afmeren, welke eveneens met op de 
zeebodem liggende leidingen met het op
slagschip is verbonden. Dankzij de enor
me pompen waarmede het opslagschip 
wordt uitgerust (de totale pompcapaciteit 
bedraagt ca. 9000 ton per uur) kunnen 
de tankschepen binnen zeer korte tijd met 
ruwe olie uit het opslagschip worden vol

gepompt.
Het 128.000 tdw. metende opslagschip 
krijgt accommodatie voor een bemanning 
van 56 koppen.
Allen zullen bovendeks in dekhuizen wor
den ondergebracht. Supply-schepen en 
helicopters zullen een verbinding tussen 
het opslagschip en de wal onderhouden. 
De olie-opslag op zee is in ontwikkeling 
en het is voor het eerst, dat de Rijn-Schel- 
dc Groep zich op dit terrein heeft be
geven. Het ligt in de lijn van de verwach
tingen dat er in de toekomst meer olie- 
opslagvaartuigen op de wereldzeeën zullen 
verschijnen.

„VERJONGINGSKUUR” VAN DE 

SOW JET-HANDELSVLOOT

Nevenstaande afbeelding is abusievelijk weggevallen in boven
staand artikel, gepubliceerd in „Schip en Werf” , nummer 16 van 
8 augustus 1969, pagina 352.
Hieruit blijkt dat in de Sowjet-Unie ook belangstelling voor gas- 
turbine-gedreven schepen bestaat.

Hel Sowjet-gastiirbineschip „Da Commune van Parijs”.



B E L A N G R IJK E  E N G EL SE  O P D R A C H T  V O O R  DE B O U W  V A N  7 C O N T A IN E R SC H E P E N

Artists impression

Sea Containers Ltd. in Londen heeft op
nieuw een opdracht geplaatst bij 2 Neder
landse scheepswerven voor de bouw van 2 
containerschepen.
Zoals reeds eerder werd gepubliceerd ver
strekte genoemde maatschappij in het be
gin van het jaar een order voor de bouw 
van 2 containerschepen.
Het eerste schip hiervan te bouwen door 
A. Vuyk & Zonen’s Scheepswerven N.V. 
te Capelle a.d IJssel en het tweede door

de N.V. Zaanlandsche Scheepsbouw Mij. 
te Zaandam.
Op deze oorspronkelijke order is inmiddels 
een reeks van aanvullende opdrachten ge
volgd.
In mei jl. werd de opdracht uitgebreid tot 
4 schepen, per 31 juli tot 5 schepen, terwijl 
onlangs het bouwcontract kon worden af
gesloten voor het zesde en zevende schip. 
Hiermede is voor Vuyk & Zonen de order 
uitgegroeid tot een serie van 4 schepen en

voor de Zaanl. Scheepsbouw Mij. tot een 
opdracht van 3 schepen.
Alle 7 schepen krijgen dezelfde afmetin
gen, nl.: 84,90 x 13,70 x 6,05 m, en meten 
1.680 ton deadweight.
Ze zijn geschikt voor het vervoeren van 
120 containers van 20 voet lang. 
Werkspoor N.V. levert voor deze schepen 
de voortstuwingsmotoren van het type 
TM 416, vermogen 3200 apk bij 500 
omw./min.

B E L A N G R IJK E  O P D R A C H T  V O O R  DE  R IJN-SCHELDE GROEP

Artists impression

Vijf zeer snelle containerschepen, die te
zamen meer dan $ 160.000.000 gaan kos
ten, zullen aan de vloot van Sealand die 
over alle wereldzeeën vaart, worden toe
gevoegd tussen het eerste kwartaal 1972 
en eind 1973.
Mr. Malcom P. McLean, president van 
Sealand Service, annonceerde dat con
tracten zijn getekend met twee Europese 
werven voor de bouw van deze schepen 
die een snelheid zullen hebben van 33 
knopen en elk een capaciteit voor 1086 
laadkisten van 35 ft. en 40 ft. lengte.
De heer McLean zei dat drie schepen ge
bouwd zullen worden bij A.G. Weser, 
Bremen, Duitsland en twee schepen bij 
De Rotterdamsche Droogdok Maatschap
pij N.V. in Rotterdam, lid van de Rijn- 
Schelde Groep.
De heer McLean deelde mede dat zij erin 
geslaagd zijn in Europa de financiering tot 
stand te brengen voor deze aanvulling van 
de vloot en dat de vijf schepen zullen va
ren onder Amerikaanse vlag.

Sealand Service Incorporated is een vol
ledige dochtermaatschappij van R. J. Rey
nolds Tobacco Company.
De voornaamste gegevens van de schepen 
zijn als volgt:
lengte over alles 944 ft - 0"; breedte over 
de spanten 105 ft - 6"; ontwerpdiepgang 
30 ft - 0"; waterverplaatsing in Long Tons 
42.700; maximaal continu vermogen
120.000 pk; snelheid 33 kn.

De N.V. Koninklijke Maatschappij „De 
Schelde” in Vlissingen zal zeer belangrijke 
onderdelen voor de voortstuwings-instal- 
latie leveren.
Dok- en Werf-Maatschappij Wilton-Fijen- 
oord N.V. in Schiedam zal medewerken 
aan de constructie van de rompen van de 
schepen die bij De Rotterdamsche Droog
dok Maatschappij N.V. zullen worden 
gebouwd.



E N G L IS H  ELEC T R IC  LEVERT DE K R A C H T !N S T A L L A T IE  V O O R  H U L P T A N K E R S  V A N

DE BRITSE  M A R IN E

English Electric Diesels Ltd. levert de 
gehele krachtinstallatie voor elk van de 
drie nieuwe bevoorradingstankers van de 
Britse marine.
Om de schepen van de Britse marine op 
zee te bevoorraden zijn de tankers inge
richt voor het vervoeren en overpompen 
van een hele serie brandstoffen, daarbij 
inbegrepen vliegtuigbenzine voor vliegtuig- 
carriers en voor schepen, die met helikop
ters uitgerust zijn. Deze taak is buitenge
woon moeilijk en eist een zeer nauwkeurige 
navigatie. De gehele operatie van het langs
zij brengen aan het schip, dat van brandstof 
voorzien moet worden, het overbrengen 
van de leidingen en hun koppelingen, het 
brandstof overpompen, terwijl beide sche
pen een snelle vaart hebben en tenslotte 
het losmaken van de pijpleidingen en het 
brengen van de tanker uit de nabijheid 
van het marineschip, vergt uit veiligheids
overweging, dat de voortstuwingsmotoren 
een buitengewoon preciese regeling moe
ten bezitten met een snelle responsie. 
Voor de voortstuwing zorgen twee 16-cil. 
Ruston AO-motoren met 450 omw/min, 
die met zware brandstof gedreven worden, 
voor een totaal vermogen van 16.000 epk.

Beide motoren zijn gekoppeld aan een 
schroef met verstelbare spoed via een Mo
dern Wheel Drive type 2R 17 met twee
zijdige aandrijving en enkele vermogens- 
afgifte en een overbrenging van 3 : 1 ,  
waardoor de schroef 150 omw/min maakt. 
Koppelingen van Fawick/Metalastik ma
ken, dat iedere motor ontkoppeld kan 
worden, wanneer het gevraagde vermogen 
beperkt is. Alle manoeuvres van motor- 
snelheid en de spoed van de schroef wor
den geregeld door een pneumatisch sys
teem vanaf de brug of vanaf een bedie- 
ningskamer in de machinekamer.
Het hulp vermogen in elk van de schepen 
wordt geleverd door zeven dieselgenera
tors, bestaande uit 8RPHCZ 8-cil. moto
ren van Paxman met uitlaatgascompresso
ren en tussenkoeling, die wisselstroomge- 
nerators zonder borstels drijven van Eng
lish Electric van 340 kW bij 1200 omw/ 
min. Zij leveren draaistroom van 440 V 
en 60 Hz.
Bovendien zal ieder schip drie lading- 
pompen krijgen, die gedreven worden via 
koppelingen door 8RPHCZ-motoren van 
Paxman, die 447 epk bij 1.500 omw/min 
leveren. Eén van deze motoren heeft een

tweeledige functie: het drijven van de 
pomp met 1500 omw/min, of als reserve 
voor de dieselgeneratoren, het drijven van 
een wisselstroomdynamo van English Elec
tric voor 340 kW, gekoppeld aan het vrije 
aseinde, bij 1.200 omw/min. 
Regelsystemen van regulateurs Europa 
voor de dieselgeneratoren en de pomp- 
motoren maken aanlopen en stoppen op 
afstand mogelijk en geven bescherming 
aan de circuits van zoet water en smeerolie. 
Alle drie tankers zijn ontworpen voor een 
ladingscapaciteit van 5.800 ton en worden 
bediend door een bemanning van ca. 50 
personen. Er worden voornamelijk vier 
soorten brandstof vervoerd, nl. stookolie, 
dieselolie, vliegtuigbenzine en petroleum, 
met een afzonderlijke pomp voor elk voor 
het overpompen. Stookolie en dieselolie 
worden overgepompt met pompen voor 
600 ton/h. Vliegtuigbenzine en petroleum 
worden overgepompt met elektrisch ge
dreven pompen.
De Swan-Hunter-Groep bouwt deze zeer 
gespecialiseerde tankers op de werf te 
Hebbum-on-Tyne. Het eerste schip, de 
Grey Rover is in augustus jl. in de vaart 
gekomen. Het tweede en derde schip zullen 
later in het jaar in dienst komen.

ST A T IS T IS C H E  G E G E V E N S  V A N  D E  BR ITSE  S C H E E P S B O U W

De Shipbuilders and Repairers National 
Association maakt bekend, dat in het 
tweede kwartaal van 1969 de Britse 
scheepsbouwfirma’s bestellingen ontvin
gen op:
35 koopvaardijschepen met 287.000 ge
compenseerde ton (427.000 ton bruto), 
die samen met 49 schepen met 567.000 
gecompenseerde ton (820.000 bruto ton) 
in het eerste kwartaal,
84 koopvaardijschepen met 854.000 ge
compenseerde ton (1.247.000 ton bruto) 
gaven voor de eerste zes maanden van het 
jaar werk.
Schepen voor registratie overzee maakten 
hiervan 49,1 % van de geboekte tonnage 
in het tweede kwartaal van dit jaar deel 
uit.
Het totale orderboek van de scheeps- 
bouwindustrie (uitgezonderd werk voor 
de Marine) stond op 30 juni 1969 op 
246 schepen met 2.726.000 gecompen
seerde ton (4.247.000 ton bruto) met een 
geschatte waarde van £, 455 miljoen. 
Deze tonnage is verdeeld tussen 185 
schepen met 2.119.000 gecompenseerde 
ton (3.103.000 ton bruto), geschat op 
£. 342 miljoen ter registratie in Groot- 
Brittannië en Noord Ierland en 60 sche

pen met 607.000 gecompenseerde ton 
(1.144.000 ton bruto), 22,3 % van alle 
gecompenseerde tonnage in bestelling 
(26,9 % van de bruto tonnage), geschat 
op £• 113 miljoen, ter registratie over
zee.
Een jaar geleden bevatte het totale order
boek 207 schepen met 2.569.000 ton 
bruto, geschat op £. 302 miljoen, waarvan 
31,2 % voor registratie overzee. Equiva
lenten in gecompenseerde tonnage zijn 
niet beschikbaar.
Aan het eind van juni stond 1.115.000 ge
compenseerde ton (1.334.000 ton bruto) 
op de helling of was in afbouw; van
1.611.000 gecompenseerde ton (2.913.000 
ton bruto) moest de kiel nog gelegd wor
den.
De naaste toekomst wordt met gematigd 
optimisme tegemoet gezien, omdat over 
een grote hoeveelheid tonnage nog onder
handeld wordt en er veel aanvragen zijn 
voor nieuwe schepen. Op langere termijn 
is het nog te vroeg om de invloed vast 
te stellen op de concurrerende positie van 
de scheepsbouwindustrie van de nieuwe 
prijsstructuur voor staal en het wegvallen 
van de S.E.T.-premies voor de ontwik
kelingsgebieden, waarin de voornaamste

scheepswerven gelegen zijn.
De gecompenseerde tonnage, die in de 
Britse scheepsbouwstatistiek aan het eind 
van verleden jaar werd geïntroduceerd 
houdt rekening met de waarde en de ar
beid, die in een schip zijn vastgelegd; in 
de praktijk wordt een bepaald schip als 
eenheid genomen en alle andere klassen 
daarmee gecorreleerd. De eenheidsfactor 
is een vrachtschip van 5.000 ton dw. of 
groter en daaraan is de coëfficiënt 1,0 
gegeven. Daarom heeft bijv. een grote 
tanker een coëfficiënt van minder dan 
1,0, want de er in geïnvesteerde arbeid 
per ton bruto is minder. Aan de andere 
kant is de coëfficiënt voor een meer ge
compliceerd schip groter dan 1,0. De ge
compenseerde tonnage wordt verkregen 
door de coëfficiënten te vermenigvuldi
gen met de bestaande bruto-tonnage.
De statistieken van Lloyd’s Register, die 
te zelfder tijd worden gepubliceerd in 
bruto-tonnage verschillen van de cijfers in 
bruto-tonnage van de S.R.N.A., omdat in 
laatstgenoemde alleen de contracten op
genomen zijn, die afgesloten werden en 
ter kennis gebracht zijn van de Associa
tion.



N EDERLAN DSE VEREN IG IN G  VAN TECH N ICI OP SCHEEPVAARTGEBIED
Programma van lezingen voor het najaar 1969 en het voorjaar 1970

,.Ergonomie en de brug van een vissersvaartuig”
door ir. H. Schuffel. do 25 september Rotterdam

vr 26 september Amsterdam

„Toepassing van zware olie bij medium- en snellopende die
selmotoren”
door Dipl.-Ing. D. Grabbe di 21 oktober Groningen
van Blohm & Voss A.G., do 23 oktober Rotterdam
Hamburg. vr 24 oktober Amsterdam

„T'ewaterlaten van zeer grote schepen”
door ir. J. Ch. de Does en do 27 november Rotterdam

medewerkers. vr 28 november Amsterdam

„Moderne inzichten betreffende elektrische installaties aan 
boord van schepen”

door prof. ir. L. A. Fontein di 27 jan. 1970 Groningen
en/of een zijner medewer- do 29 jan. 1970 Rotterdam
kers. vr 30 jan. 1970 Amsterdam

„Ontwerpen van visverwerkingsschepen en hun fabrieksin- 
stallaties”
door enkele medewerkers do 26 febr. 1970 Rotterdam 
van N.V. Kon. Mij. „De vr 27 febr. 1970 Amsterdam 
Schelde”, Vlissingen.
„Ontwikkeling van de toepassing van kernreactoren bij de 
scheepsvoortstuwing” (met pre-prints) 

door prof. ir. W. Vinke. di 17 mrt. 1970 Groningen
do 19 mrt. 1970 Rotterdam 
vr 20 mrt. 1970 Amsterdam

„Sturen en stuureigenschappen van zeer grote schepen” 
door prof. ir. J. Gerritsma do 23 april 1970 Rotterdam 

en/of enkele van zijn mede- vr 24 april 1970 Amsterdam 
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.

NIEUW SBERICHTEN
PERSONALIA 

P. Intveld t

Op 23 augustus 1969 overleed in de leef
tijd van 81 jaar de heer P. Intveld, Scheeps- 
bouwingenieur en directeur van het bureau 
P. Intveld te Delft.
De heer Intveld was jarenlang lid van de 
Nederlandse Vereniging van Technici op 
Scheepvaartgebied

Jac. Schreuder f

Op 3 september 1969 overleed te Berken- 
woude in de leeftijd van 66 jaar de heer 
Jac. Schreuder, commissaris en oud-direc- 
teur van Mennens & Co’s Handelmaat
schappij N.V. te R otterdam / Groningen.

Afscheid ir. A. M. Colijn

In  aanwezigheid van vele belangstellenden 
uit de kringen van Zeevaartonderwijs en 
Koopvaardij werd aan de Hogere Zeevaart
school voor Scheepswerktuigkundigen te 
Amsterdam afscheid genomen van de di
recteur ir. A. M. Colijn, die van 1938 af 
aan deze school werkzaam is geweest, ach
tereenvolgend als leraar, adjunct-directeur 
en directeur. Als nieuwe directeur werd ge
ïnstalleerd de heer J. den Arend uit Vlis
singen.

C. R. Smit, President-directeur Esso 
Nederland N.V., met pensioen
Drs. J. A. Baart zijn opvolger
Op 1 oktober a.s. zal de heer C. R. Smit 
wegens het bereiken van de pensioenge
rechtigde leeftijd aftreden als president-di
recteur van Esso Nederland N.V., na een 
dienstverband van bijna 45 jaar.

De heer Smit kwam op 20-jarige leeftijd, 
begin 1925 in dienst, werd in 1937 alge
meen procuratiehouder —  hoofd van de af
deling Verkoop —  werd in 1945 benoemd 
tot directeur, terwijl hij de functie van pre
sident-directeur heeft bekleed sinds 1951.
Hij is Ridder in de Orde van de Neder
landse Leeuw en Officier in de Orde van 
Oranje Nassau.
Als president-directeur zal hij met ingang 
van 1 oktober 1969 worden opgevolgd door 
drs. J. A. Baart. De heer Baart maakt sinds 
1955 deel uit van de directie van Esso 
Nederland N.V. en blijft commissaris van 
de vennootschap alsmede commissaris van 
de Nederlandse Aardolie Mij. N.V. (50 % 
Shell en 50 % Esso) en van de N.V. Neder
landse Gasunie.
De directie van Esso Nederland N.V. is 
met ingang van 1 oktober a.s. als volgt 
samengesteld: drs. J. A. Baart, president-di
recteur, ir. H. P. Kelder en drs. D. van 
den Blink, directeuren.

„Het Instrument 1969”
Uit het Congresprogramma van de tentoon
stelling „Het Instrument 1969”, die van 7 
tot en met 16 oktober a.s. in Utrecht ge
houden zal worden, noteren wij de volgende 
voordrachten:
Voorbeelden van metingen in de oceano
grafie, Centrale Organisatie TNO. Dinsdag 
14 oktober, Gehoorzaal Irenehal, toegang 
vrij.
9.45 uur: ir. H. C. Botma, Technisch Phy- 
sische Dienst TH-TNO: Een systeem voor 
windmetingen op zee met laag energiever
bruik.
10.30 uur: ir. R. E. Klein, Technisch Phy- 
sische Dienst TH-TNO: Debietmetingen in 
zeegaten met behulp van het aardmagneet- 
veld.
11.45 uur: ir. J. B. van den Brug, Instituut 
voor Werktuigkundige Constructies TNO:

De scheepsmatioeuvreersimulator —  toe
lichting op een gemeenschappelijke inzen
ding van het Iweco, het Nederlandsch 
Scheepsbouwkundig Proefstation en het In
stituut voor Zintuigfysiologie RVO-TNO.
Een uitgebreid Congresprogramma kan wor
den aangevraagd bij de Coöperatieve Ver
eniging „Het Instrument” u.a., Sparrenlaan 
2, Soest, tel. (02155) 3047.

Bond voor Materialenkennis, ’s-Gravenhage
Koperlegeringen met hoog kopergehalte
De Studiekern Koper van de Bond voor 
Materialenkennis houdt op 24 september 
1969 een bijeenkomst in het Gebouw voor 
Kunsten en Wetenschappen, Mariaplaats 
27, Utrecht, waarop koperlegeringen met 
hoog kopergehalte zullen worden bespro
ken.
Aan vang: 14.00 uur.
Als inleider zal optreden de heer A. Schou
ten van het Nederlands Koperinstituut, die 
een voordracht over bovengenoemd onder
werp zal houden. N a de voordracht, waarbij 
gelegenheid zal worden gegeven tot „in
spraak” van de aanwezigen, zal de film 
„Copper, the oldest M odem  M etal” van de 
Amerikaanse Phelps-Dodge Corp. worden 
vertoond. De middagbijeenkomst zal worden 
besloten met een panel-discussie.
Nadere inlichtingen verstrekt gaarne het bu
reau van de Bond voor Materialenkennis, 
Stadhouderslaan 28, Den Haag, tel. 070- 
394930.

Instituut voor Scheepvaart en Luchtvaart, 
Rotterdam
In augustus 1969 bedroeg het aantal be
zoekers aan het museum 2042 en aan de 
bibliotheek 265. Voorts werden er 1388 
boeken uitgeleend en 279 inlichtingen ver
strekt.



Jhr. Feith opent Nedex 69
In zijn functie van voorzitter van de Fede
ratie van Nederlandsche Kamers van Koop
handel voor den-Handel met het Buitenland, 
zal jhr. P. R. Feith op 21 oktober a.s. 
Nedex 69, de vakbeurs voor im- en export- 
dienstverlening en transport, officieel ope
nen.
De opening zal plaatsvinden in het restau
rant van de Ahoy’ hal te Rotterdam.
De officiële opening van het Nedex Con
gres, dat gelijktijdig met de tentoonstelling 
in de Doelen te Rotterdam zal worden ge
houden, zal worden verricht door de staats
secretaris van Economische Zaken, de heer 
M. J. Keyzer.

„Nedex 69” waardevolle informatie 
voor vakmensen
De Nedex tentoonstelling, die van 21 t/m  
25 oktober a.s. voor de vierde keer in de 
A hoy’ hal te Rotterdam zal worden gehou
den, is opgezet voor mensen, die met im- 
en export en met het vervoer te maken 
hebben. Vooral het vervoer en de daarmee 
samenhangende problemen staan in het mid
delpunt van de belangstelling. De tijd is 
voorbij, dat de expeditie een bijkomstig pro
bleem was, dat zich eerst voordeed op het 
moment, dat de industrie de produkten voor 
aflevering gereed had. In de moderne be
drijfsvoering is het vervoer een belangrijke 
schakel in de totale planning.
De bezoeker zal zich op de tentoonstelling 
volledig kunnen oriënteren omtrent het ver
voer en het vervoersmateriaal, zoals con
tainers, pallets e.d.
Laad- en losgerei, laadperrons, bruggen, la- 
dingvastzetsystemen, intern transportm ateri
aal, vorkheftrucks, emballage, vatengrijpers 
enz. zullen ook dit jaar vanzelfsprekend op 
de tentoonstelling te zien zijn.
Een zeer interessante inzending is het model 
van een volledig geautomatiseerde container- 
terminal, dat ontwikkeld is door Meeusen 
Consultants.

Nieuwe opdrachten
H et internationaal koeltechnisch installa
tiebedrijf Grenco N.V., dochteronderne
ming van Grasso’s Koninklijke M achinefa
brieken N.V. te ’s-Hertogenbosch heeft en
kele grote opdrachten ontvangen uit F rank
rijk en Polen voor de levering en montage 
van scheepskoel- en scheepsvrïesinstalla- 
ties. De orders bestaan uit:
Volledig geautomatiseerde koelinstallaties 
ten behoeve van drie bananenschepen, te 
bouwen door Ateliers et Chantiers de la 
Rochelle Pallice voor rekening van Gulf 
Fisheries in Kuwait.
Een vriesinstallatie met een capaciteit van 
25 ton vis per dag aan boord van een 
diepvriestrawler voor Franse rekening te 
bouwen door de werf France Gironde te 
Bordeaux.
Een repeatorder uit Polen voor de levering 
en installatie van vriesinstallaties met een 
capaciteit van 36 ton vis per dag ten be
hoeve van vijf diepvriestrawlers.

Sealand Service heeft opnieuw opdracht 
gegeven voor de bouw van drie snelle con
tainerschepen. Eén schip werd door de 
dochtermaatschappij van R. J. Reynolds 
Tobacco Company geplaatst bij De Rot- 
terdamsche Droogdok M aatschappij N.V., 
terwijl de overige twee schepen bij Rhein-

stahl Nordseewerke GmbH te Emden wer
den ondergebracht. Totaal heeft Sealand nu 
acht van deze schepen in. bestelling. Drie 
bij AG Weser, drie bij de RDM en twee 
bij Rheinstahl Nordseewerke.
M et deze nieuwe opdracht ziet het nieuw- 
bouwprogramma van de RDM er voor het 
eerst sinds jaren weer spectaculair uit. De 
Rijn-Scheldepartner boekte reeds opdracht 
voor de bouw van een passagiersschip 
voor rekening van Overseas National Air
ways Inc. New York en liet onlangs een 
gedeelte van een enorm olie-opslagschip te 
water.
De drie schepen voor Sealand zullen tussen 
het eerste kwartaal van 1972 en eind 1973 
worden opgeleverd. Binnenkort zal de 
RDM de kiel voor het passagiersschip leg
gen.
Bij de bouw van de supersnelle schepen 
zullen ook de andere partners van de Rijn- 
Schelde groep worden betrokken. De K o
ninklijke Maatschappij „De Schelde” in Vlis- 
singen zal zeer belangrijke onderdelen voor 
de voortstuwingsinstallatie leveren. Wilton- 
Fijenoord te Schiedam zal meewerken aan 
de constructie van de rompen van de 287 
m lange schepen.

Kielleggingen
Op 29 augustus 1969 werd de kiel gelegd 
bij N.V. Scheepswerf „De Hoop” te Lobith 
voor de eerste car/passenger ferry, het m.s. 
Santa Margarita voor de rederij Naviera 
Nueva Esparta C.A. te Caracas.
H et schip heeft de volgende afmetingen: 
lengte over alles 75 m, lengte tussen de 
loodlijnen 67 m, breedte 13,50 m, holte tot 
Cardeck 4,30 m, holte tot Saloondeck 8,90 
m, diepgang 3,30 m, aantal passagiers le  
klas 250, 2e klas 380, snelheid, beladen 
18 knoop. Hoofdmotoren W erkspoor 2 X 
2400 pk, type RUB 215 X 16 —  1200 t/  
min.
Bij de kiellegging waren naast de president- 
directeur van de rederij, de heer F. Rodri- 
guez M., aanwezig dr. Anselmo López Oqu- 
endo, directeur-generaal van de Venezolaan
se Scheepvaart Inspectie en de heer J. G. F. 
Warris, Principal Surveyor to Lloyd’s Re
gister of Shipping in Holland.

Verkochte schepen
Via de bemiddeling van „Shipping & T ra
ding Com pany” is onlangs in samenwerking 
met K am p’s Scheepvaartbedrijf te Gronin
gen, het Panamese motorkustvaartuig 
Cito, toebehorend aan Rederij Cito te Haren, 
verkocht aan Shalom Peaceship Foundation 
te New York.
Het m.s. Cito werd gebouwd in 1940, 
565 tons d.w., open-shelterdeck type en is 
uitgerust met een 500 pk Deutz hoofd
motor.
Het schip is te Amsterdam aan de nieuwe 
eigenaren overgedragen en het zal binnen
kort onder de naam Peace naar Amerika 
vertrekken.

Via de bemiddeling van „Shipping & T ra
ding Com pany” is het Nederlandse motor
kustvaartuig Barendsz, toebehorend aan J. 
Verm aas’ Reederij Bedrijf N.V., verkocht 
aan Britse kopers in West-Indië.
H et m.s. Barendsz is een flushdecker, ge
bouwd in 1954, 837 tons d.w., uitgerust 
met een 515 pk Industrie hoofdmotor. H et 
schip is aan de nieuwe eigenaren overge

dragen en het zal met lading onder N e
derlandse vlag naar het Caraïbisch gebied 
vertrekken onder de oude naam.

Via de bemiddeling van „Shipping & T ra
ding Company” is onlangs het motorkust
vaartuig Silvaplana, toebehorend aan Schel
len Scheepvaart en Bevrachting N.V., te 
Rotterdam  verkocht aan kopers in West- 
Indië.
H et m.s. Silvaplana werd gebouwd in 1949, 
630 tons d.w., open-shelterdeck type en 
uitgerust met een 500 pk Sulzer hoofd
motor.
H et schip is inmiddels aan de nieuwe eige
naren overgedragen.

E. Wagenborg’s Scheepv. & Expedit. Be
drijf N.V. te Groningen heeft de coaster 
IJsselborg verkocht aan de heer A  Visser, 
eveneens te Groningen. De heer A. Visser 
heeft het vaartuig laten verdopen in Klazie- 
na.
Voor de overname van de IJsselborg had 
de heer A. Visser al een kustvaartuig dat 
Klaziena heette. D it schip werd echter tij
dens een survey op een w erf door brand 
vernield. De Groningse reder heeft toen 
besloten tot het kopen van de IJsselborg. 
Wagenborg zal de nieuwe Klaziena  bevrach
ten. H et vaartuig werd in 1956 gebouwd 
en meet 376 brt.

Aanvullingen op het Reglement van 
Bureau Veritas
Bureau Veritas heeft onlangs de wijzigingen 
en aanvullingen, No. 1 d.d. juli 1969, uit
gegeven, behorend hij de uitgave 1969 van 
haar Reglement voor de constructie en clas
sificatie van stalen schepen.
De in deze aanvulling vermelde voorschrif
ten, die in principe vanaf 31 oktober 1969 
van toepassing zijn, hebben o.m. betrekking 
op:
—  Roeren, door nieuwe afmetingen voor de 

koppeling tussen roer en roerkoning.
—  De plaats van het aanvaringsschot: op 

schepen die geen passagiersschepen zijn, 
dient de afstand van het aanvarings
schot tot de voorloodlijn ten minste vijf 
procent van de lengte van het schip te  
bedragen, met een maximum van 12,50 
m. Een kleinere afstand kan worden 
toegestaan (vier procent van de lengte 
en een maximum van 10 m) als zich 
een waterdicht compartiment direct ach
ter de voorpiek bevindt.

—  Inspectie en beproeving van Iadingtanks 
aan boord van tankers: een tweede va
riant op het voorgeschreven beproe- 
vingsprogramma voor het persen van 
tanks wordt gegeven in de  bovenge
noemde aanvullingen.

—  Tenslotte worden details betreffende 
elektrische kabels aan boord van sche
pen aangegeven.

Fourth International Fair of Communications 
en Third International Container Exhibition 
te Genua
Bovenstaande tentoonstellingen zullen van 
18 tot 26 oktober 1969 te G enua worden 
gehouden onder auspiciën van de „Fiera In- 
ternazionale di Genova”.
Een speciale bijeenkomst wordt gewijd aan 
de zeewatervervuiling, welke onder de Ita 



liaanse Admiraliteit en met medewerking 
van grote olieconcerns to t stand komt.
De voorzitter van de British Committee on 
Pollution of Seawater zal op deze bijeen
komst het woord voeren. H et probleem zal 
zowel van technische als van juridische zij
de worden belicht en er zullen zo mogelijk 
voorstellen worden gedaan om  de oorzaken 
van zeewatervervuiling uit te sluiten of op 
zijn minst de kans tot vervuiling te ver
kleinen.
Inlichtingen kunnen schriftelijk worden in
gewonnen bij: F iera Internazionale di Ge- 
nova, Casella Postale 1834-16100, Genova- 
Italy.

50ste Stork-Werkspoor diesel TM 410 
geplaatst
Stork-W erkspoor Diesel, een onderdeel van 
het VMF-concern, heeft van A. Vuyk & 
Zonen’s Scheepswerven N.V. te  Capelle aan 
de IJssel en de Zaanlandse Scheepsbouw
maatschappij te Zaandam opdracht ontvan
gen voor de levering van drie 6-cilinder TM 
410 m otoren van elk 3200 pk. Deze zijn 
bestemd voor drie containerschepen die in 
opdracht van Sea Container Ltd. te Lon
den op bovengenoemde werven gebouwd 
worden. Behalve de voortstuwingsinstalla- 
ties zal Stork-W erkspoor Diesel ook de 
hulpsets voor deze schepen leveren: twee 
Stork Ro 156 motoren en een Krom hout 
6 TS 117 per schip. M et deze order zijn 
er nu  in totaal vijftig m otoren verkocht van 
het door W erkspoor-Amsterdam N.V. ont
wikkelde type TM  410. Ruim een jaar gele
den werden de eerste TM  410 m otoren in 
dienst gesteld: twee 6-cilinders, geïnstalleerd 
in de zeesleper Rode Zee van L. Smit & 
C o’s Internationale Sleepdienst —  Rotter
dam. D e Rode Zee werd speciaal ontwor
pen met het oog op de groeiende afmetin
gen van mammoettankers en het toenemen
de aantal booreilanden en werkplatforms 
die over grote afstanden versleept moe
ten worden. In de praktijk is gebleken 
dat de Rode Zee met gemak zijn taak aan
kan. Een zusterschip, de Noordzee, is in 
bestelling; ook hierin zullen twee 6 TM  410 
m otoren geplaatst worden.
Samen tellen de 50 verkochte m otoren 382 
cilinders met een totaal vermogen van 
202.100 pk.

N.V. Scheepswerf en Machinefabriek 
De Biesbosch, Dordrecht

In  de week van 1 tot 5 september hebben 
op de bedrijven van de N.V. Scheeps
werf en M achinefabriek „De Biesbosch- 
D ordrecht” een aantal gebeurtenissen 
plaatsgehad, nl.:
N a een ombouwtijd van circa 4 maanden 
is de nieuwe duwboot Orage beproefd en 
in dienst gesteld. D it schip werd in 1950 
gebouwd als Rijnsleepboot voor het slepen 
van de toenmalige vloot van sleepschepen. 
Bij het geleidelijk afvoeren van de sleep- 
vloot raakten de Orage en haar zuster
schepen buiten gebruik en werden opge
legd. D oor de grote expansie van het F ran
se Rijnvaartvervoer is nu een snelle ver
groting van de duwvaartcapaciteit noodza
kelijk. De duwbakken daarvoor kunnen in 
snel tempo door „D e Biesbosch-Dordrecht” 
worden gebouwd —  alleen in 1969 wordt 
voor 33.000 ton duwbakken aan Franse 
rederijen geleverd —  en om bij deze toe

name in tonnage een gelijktijdige toename 
in voortstuwingsvermogen te kunnen ga
randeren, was het nodig een van de be
staande sleepboten tot duwboot om te bou
wen.
De ombouw van de Orage is overigens 
zeer uitgebreid geweest en omvatte: vrij
wel complete vernieuwing van de voort- 
stuwings- en besturingsapparatuur, met 
inbouw van 2 Enterprise motoren van elk 
480 pk, straalbuizen, hydraulische stuurma- 
chines en hoofd- en flanking roeren; ver
der werd de gehele dekuitrusting vernieuwd 
en een ruim  duwplateau aangebouwd; de 
gehele bemanningsaccommodatie werd ver
groot, vernieuwd en geschikt gemaakt voor 
continu vaart in ploegendienst. Tenslotte 
werd een geheel nieuwe stuurhut gemaakt, 
opgesteld op een hydraulische hefcilinder 
en ingericht m et alle voor volledige duw- 
vaart noodzakelijke apparatuur, zoals een 
centrale bedieningstafel, radar, mobilo
foons, schijnwerpers etc.
De Orage zal voornamelijk worden inge
zet in de diensten van de C.N.F.R. op de 
Beneden-Rijn en de Zeeuwse stromen. De 
inbedrijfstelling vond plaats op 3 septem
ber.
Op 4 september vond de proefvaart plaats 
met de geheel vernieuwde duwcombinatie 
Credo-Pulsa van de firm a v. d. Noort te 
Dordrecht. De Credo, een voormalige 
Rijn-sleepboot, werd reeds in 1963 om
gebouwd tot duwboot en voer sinds die 
tijd met een duwbak van 1450 ton. De 
grote vraag naar duwbakcapaciteit leidde 
ook hier naar een schaalvergroting: de F ir
ma v. d. N oort liet bij „D e Biesbosch-Dor
drecht” een nieuwe duwbak bouwen, die 
met zijn 4273 ton veruit de grootste is, die 
tot nu toe in W est-Europa gebouwd of in 
gebruik is. Deze nieuwe bak, tijdens de te
waterlating op 14 augustus gedoopt Pulsa, 
is van dubbelwandige constructie en uitge- 
voerd m et één enkel ruim  van circa 85,00 
X 11,50 X 4,50 m.
Om het enorme schip te kunnen duwen 
heeft de Credo eveneens enkele vernieuwin
gen ondergaan, voornamelijk het aanbren
gen van een straalbuis, het verbeteren van 
de besturing en het vergroten van de be
manningsaccommodatie. Bovendien is op 
de nieuwe duwbak een Schottel Navigator 
geïnstalleerd met een vermogen van 540 
pk, die hetzij als voorstuwingshulp, hetzij als 
boegbesturing kan worden toegepast. De ma
noeuvreerbaarheid is dan ook zeer opval
lend: tijdens de beproevingen voer de duw
combinatie zonder enig probleem dwarsuit 
van de wal weg en kon om zijn eigen as op
draaien.
De Credo-Pulsa duwcombinatie gaat voor
namelijk varen met ertsen en andere massa
goederen op het traject Rotterdam-Ruhr.
Op 5 september werden de kielen gelegd 
voor de bouwnummers 530 en 531, con
tainerschepen van circa 2400 tdw., in 
aanbouw voor SVEA te Amsterdam. De 
schepen worden gebouwd naar ontwerp van 
„De Biesbosch-Dordrecht” en —  als eerste 
nieuwbouw —  rekening houdend met de 
in voorbereiding zijnde nieuwe bepalingen 
van de zogenaamde „Zeevaart Diploma- 
wet”. Een tweetal zusterschepen wordt 
naar dit ontwerp gebouwd door de Zaan
landse Scheepsbouw Maatschappij in het 
kader van de samenwerking binnen de Hol
landse Scheepsbouw Associatie.

De schepen worden uitgevoerd als enkel- 
schroefs open shelterdekkers met accom
modatie en machinekamer achterin, en heb
ben de volgende hoofdafmetingen: lengte 
o.a. circa 81,10 m, lengte tussen loodlij
nen 74,60 m, breedte op spanten 14,20 m, 
holte shelterdek 7,70 m, diepgang 4,95 m 
en laadvermogen circa 2400 t (a 1000 kg).
De containercapaciteit van de schepen be
draagt, inclusief deklast, 124 stuks 20-voet 
equivalenten van de ISO standaard. De mo
gelijkheid is voorzien tot het vervoeren van 
een aantal koelcontainers.
De schepen zullen worden voortgestuwd 
door MaK dieselmotoren van 2400 pk bij 
300 omw./min. van het type 6 M u 551 AK. 
Een ver doorgevoerde automatisering van 
de machine-installatie beperkt de beman
ning tot het minimum.
De oplevering zal plaatsvinden in m aart en 
mei 1970.
Door het aannemingsbedrijf Oosterwijk 
N.V. te Rotterdam werd de opdracht ge
plaatst tot de bouw van 8 speciale bakken 
van circa 1200 ton. De bakken zijn ontwor
pen voor het vervoer van grote containers, 
die gestorte lading zullen bevatten. Ze zul
len worden gebouwd van februari to t mei 
1970.
Van een Belgische rederij werd de opdracht 
ontvangen tot de bouw van 6 duwbakken 
in standaarduitvoering, bestemd voor het 
vervoer van massalading. Deze bakken zul
len de produktielijn bezetten tot september 
1970.

Verbeterde installatie voor de behandeling 
van afvalstoffen op schepen

Een verbeterd systeem voor de reiniging van 
afvalstoffen, dat weinig plaats inneemt op 
schepen is ontwikkeld door een Britse ma
chinefabriek (Hamworthy Engineering Ltd., 
Poole, Dorset) en wordt thans internationaal 
op de markt gebracht.
De installatie is voor alle typen vaartuigen 
geschikt, van lijnschepen to t kleine vaar
tuigen. Zij produceert helder afvalwater in 
een minimum van tijd en bestrijdt de groei
ende bezorgdheid over de verontreiniging 
van kust- en binnenwaters en van havens.
Het systeem past een biologisch principe toe, 
dat gebaseerd is op een aerobisch reinigings
proces. De reinigingsbacteriën hebben lucht 
nodig ter voorziening van zuurstof en dit 
proces verkleint de zuiveringstijd en dien
tengevolge de benodigde ruimte.
Om het gevaar van de verspreiding van pa- 
thogene bacteriën verder te beperken is de 
installatie ook uitgerust met een inrichting 
voor chlorering als eindbehandeling.
In principe bestaat de installatie uit drie af
zonderlijke tanks, voor beluchting, bezin- 
king en behandeling, samen met twee vlotter- 
schakelaars, een pomp en een motor.
De inrichting is gemakkelijk te installeren, 
werkt automatisch in een continue cyclus, 
benodigt weinig onderhoud en is ideaal voor 
het inbouwen in een schip. Indien nodig 
kunnen en aantal kleine eenheden geplaatst 
worden ter aanpassing aan de opstelling van 
de accommodatie, beter dan één grote instal
latie, die lange pijpleidingen nodig heeft.
E r zijn reeds 200 installaties in opdracht 
voor zeven Europese landen, Japan, Austra
lië en Zuid-Amerika.



TIJDSCHRIFTEN REVUE
Uittreksels van enige belangrijke artikelen uit buitenlandse tijdschriften, zoals deze worden verwerkt in de 

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

Ship design and construction
O ver he t ontw erpen en de constructie van schepen werden de onder
staande voordrachten gehouden:
C u rren t shipbuilding problems, door J. Hunter.
A  study of hull form  effects on the resistance of large tankers, door 
V . M. Stum pf, A. F. Poostoshniy en Y. S. Bazilevsky.
P ropeller excited vibration, door A . J. Johnson en R. B. Conn. 
C om puter-aided ship design and construction based on a complete 
m athem atical definition of ship surfaces, door G. Adriansen. 
P red ic tion  of torsional moment, horizontal bending mom ent and 
horizon tal shear force on a ship in waves, door O. Grim en P. S. 
Chenzle.
R esearch and recent developments in welding in shipbuilding, door 
W . H. W inn.
S tructu ra l problems of ships w ith large openings, door O. Röhl. 
(Int. M ar. and Shipp. Conf. (IM AS 1969), biz. 1-46, talr. fig., graf).

Standardized tanker of 250,000 d.w. designed by N.K.K.
N .K .K . (N ippon K okan K abushiki Kaisha) heeft een com puteront- 
w erp ontwikkeld voor een standaard  250.000 tdw. tanker. H et com
pu terprogram m a om vat optim ale grootte en arrangem ent van de 
tanks, die in twee havens met twee soorten ruwe olie kunnen worden 
beladen en gelost; een pijpleidingsysteem om laad- en lostijden te 
bekorten ; een hoog gebruiksrendem ent (snelheid, enz.); vergrote 
m anoeuvreerbaarheid  t.o.v. de scheepsafmetingen en speciaal geteste 
structurele  toepassingen. Het ontwerp zal reeds worden gebruikt voor 
de  bouw  van vier 250.000 tonners door de Tsu werf voor Canadian 
Pacific (Bermuda) Ltd. en A nders Jahre. Voorts wordt vermeld, dat 
in  een 105.000 tdw erts/olieschip de grootste en dikste to t dusver 
gebruikelijke platen (4 X 22 m) zullen worden verwerkt ter verm in
dering van de bouwtijd.
(T he D o ck  & Harbour Authority, vol. 50, nr. 585, juli 1969, biz. 122.)

A  self-propelled elevating drill ship capable of drilling to 20,000 ft.
E en  beschrijving w ordt gegeven van het door Upper Clyde Ship
builders gebouwde dubbelschroef boorschip „Offshore M ercury” 
(276 x 1 3 0 x 2 2  voet). H et verm ogen van de dieselelektrische voort- 
stuw ingsinstallatie bedraagt 8000 pk, waarmede een dienstvaart van 
7 k n /u u r  kan w orden bereikt m et een actieradius van 7000 mijl. G e
w erk t kan worden op w aterdiepten van 15—250 voet en een boor- 
diepte to t 20.000 voet. De vijzelsnelheid van de vier 355 voet lange 
poten  kan worden afgesteld op maximum 60 v o e t/uu r in opwaartse 
en  120 v o e t/u u r .in benedenw aartse richting. Bij het neerlaten van 
de  po ten  kan de genoemde snelheid worden verdubbeld, w aardoor 
bij aankom st op een lokatie de mogelijkheid bestaat het schip op de 
po ten  te zetten zonder gebruikm aking van de ankers. Bijzonderheden 
w orden  voorts verm eld van het totale machinevermogen voor voort
stuw ing en boorw erkzaam heden, de dekkranen, de spoelingpompen 
en het verankersysteem .
(Shipbuilding and Shipping Record, vol. 113, nr. 25, 20 juni 1969, 
blz. 850, 1 prof. tek.; 1 foto).

Drag on ships from transverse currents in shallow water.
P. Tryde en A. V. Joshi

In  he t artikel w orden de resultaten vermeld van proefnemingen om 
de k rachten  te  berekenen, die door een dwars inkomende stroom 
(ca. 90° haaks op de scheepslengte) worden uitgeoefend op zeer 
gro te  schepen gem eerd liggende in  ondiep water. V oorgaande onder
zoekingen w erden uitgevoerd m et een vrij grote w aterdiepte onder 
de kiel, doch bij de beschreven experimenten, die werden verricht 
m et een verticaal in strom end w ater staande rechthoekige plaat, rust
te  de onderrand  van de p laat nagenoeg op de bodem, dus met een 
m inim um  aan „underw ater clearance” . De coëfficiënt van de nazui- 
ging (drag) blijkt sterk  onderhevig te zijn aan het vrije oppervlak en 
w ord t gunstiger naarm ate de w aterdiepte onder de kiel groter wordt. 
H et stroom verloop w ordt aangetoond en de uitgeoefende krachten 
m et berekeningen toegelicht.
(X X I ln d  In t. N av. Congress 1969, Sectie II, onderwerp 3, blz. 33-36, 
1 fig., 1 graf., 6 ref.).

Ventilation pendant Ia peinture des locaux fermés
Gewezen wordt op het gevaar van gebruikmaking van synthetische 
verven in gesloten ruim ten, daar de samenstelling giftige solventen 
bevat, die vermengd m et lucht explosies kunnen veroorzaken. In ver
band hiermede w ordt aangeraden de bestaande voorschriften na te 
komen, waarvoor form ules worden gegeven voor de berekening van 
luchtverversingcyclussen en -volumes en waarin de samenstelling, 
alsmede de soorten van de verven zijn verwerkt. Vervolgens wordt 
een beschrijving gegeven van een draagbaar ventilatie-apparaat met 
drie flexibele luchtverversingskanalen met een diameter van 125 mm. 
H et vermogen voor de lucht circulatie wordt geleverd door een elektro
motor. De lengte van de kanalen voor een normale installatie bedraagt 
8— 16 m. V oor een capaciteit van 3000 en 4000 m 3/ u  wordt een 
motor van resp. 3,2 en 14 kW aanbevolen.
(Navires Ports e t Chantiers, nr. 228, mei 1969, blz. 433-434, 3 fig.). 

The behaviour of large ships in shallow waters
In  de „V ersuchtanstalt fü r Wasserbau und Schiffbau” te Berlijn zijn 
proeven uitgevoerd met schaalmodellen 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 werd besteed 
aan de toename van de diepgang en het optreden van een grotere 
stuurlast (squat). De experimenten werden verricht zonder en met 
een bulbsteven, w aaruit bleek dat in zeer ondiep water 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, alsmede het veroorzaken van schade 
aan de bodem door de schroef. Uitvoerig wordt voorts ingegaan op 
het navigeren en m anoeuvreren in rivieren waar stroom  loopt en in 
nauwe kanalen. De moeilijkheden worden beschreven en in de con
clusie wordt gesteld, dat de diepte onder de kiel 10 % van de diep
gang 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.).

Drydock and repairs. A. T. I. Andersson
De voorschiften voor het periodiek dokken, het uitvoeren van repa
raties en een m ethode om het meest economische tijdstip voor een 
dokbeurt te bepalen worden in  beschouwing genomen. Voorts worden 
problemen besproken bij het dokken, speciaal van zeer grote schepen 
(een min. diepgang van 6 m bij een holte van 30 m, ballasten met een 
kleine stuurlast, het aantal kiel- en kimblokken, verschillende blokken- 
constructies, de uitgeoefende belasting door het schip, enz.) D.m.v. 
een tekening w ordt een blokkenarrangement gegeven voor een 97.000 
tdw schip met een tabel van de belastingen. Een opgave wordt ver
strekt van de kosten van een dokbeurt van een 200.000 tdw tanker en 
de exploitatiewinstderving van de rederij.
(Int. Mar. and Shipp. Conf. (IMAS 1969), sect. 8, blz. 1-4, 1 tek., 
1 graf.).

Unique log carrier developed
Voor de rederij Lunde Carriers te San Francisco is onder de naam 
„Lunde Logger” een ontwerp gemaakt, waarvoor ook Japan en Zuid- 
Korea belangstelling hebben, voor een nieuwe wijze van zeetransport 
van boomstammen van 12-40 voet lengte. H et idee is om het laadruim, 
dat geen luikhoofd en luiken krijgt, met water te vullen, waarin de 
stammen op elkaar gestapeld en gesjord komen te drijven. Het op
drijvend vermogen van de ondergedompelde stammen bedraagt 80 % 
van het gewicht van de gehele lading, zodat de rompsterkte en het ge
wicht sterk gereduceerd kunnen worden, daar het schip slechts 20 % 
van de lading heeft te dragen. Voor het laden is een laadmast geprojec
teerd; het lossen vindt plaats door een poort in voor- of achterschip, 
waarbij in het ruim  een kunstmatige stroming wordt opgewekt door 
een straalschroef, zodat de stammen gemakkelijk uitdrijven. Het draag
vermogen van de „Lunde Logger” is berekend op 6.000 ton bij 370 
voet lengte. Een Pielstick-motor zal een snelheid geven van 10 knopen. 
(The Journal o f Commerce, 11 juni 1969, blz. 3).
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