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GOEDEREN EN H U N  OVERSLAG
door

Prof. Ir. G. C. MEEUSE
H oogleraar Technische Hogeschool Delft

1. Integratie
De voor het vervoer aangeboden lading 
verandert de laatste jaren als gevolg van 
technologische wijzigingen in de indus
trie zodanig van karakter, dat daarmee 
rekening zal m oeten worden gehouden. 
In  de keten van activiteiten die voert 
van natuurprodukt tot consumptie-artikel 
worden, door aaneenschakeling van be
werken en verplaatsen, produkten in de 
juiste en verlangde vorm, op de juiste 
plaats en op het gewenste tijdstip ter be
schikking gesteld.
In  de bewerkingsfasen w ordt daarbij 
door verdeling en transform atie het oer- 
produkt in die vorm  gebracht. De ver- 
plaatsingsactiviteiten dragen er zorg voor, 
dat door aangepast vervoer en transport 
de artikelen de juiste plaats bereiken.
Een goede organisatie tenslotte is vereist 
om dit alles op het gewenste tijdstip te 
doen geschieden.
Deze som van sam enhangende activitei
ten vraagt een gewijzigde m entaliteit; een 
andere instelling. Dit alles w ordt door 
velen als zó ingrijpend ervaren, dat men 
van technologische revolutie spreekt.
In  eik geval laat deze invloed het vervoer 
niet onberoerd; integendeel, hij vraagt 
om geïntegreerde aanpak waarbij dan 
dat vervoer als gelijkwaardig aan de voor
afgaande en volgende produktie-activitei- 
ten mag worden gezien.
A an de conventionele technische aanpak 
in autonom e ondernem ingen w ordt thans 
een dimensie toegevoegd, door m eer dan 
tevoren, de activiteiten op één —  onder
ling af te stemmen —  tijdschaal te plaat
sen. Dit samenspel van gecoördineerde 
aanpassingen w ordt het best door het 
w oord „geïntegreerd” weergegeven.
H et valt niet te verwonderen, dat deze 
ontwikkeling eerst goed kon doorzetten 
bij de introductie van de elektronische 
informatieverwerking —  data proces
sing —  zelfs in een zodanige m ate dat

men deze gang van zaken ten onrechte 
aan de computers toeschrijft! In de che
mische proces-industrie worden produk- 
tie en verplaatsing van materialen —  van 
grondstof tot eindprodukt —  meer dan 
elders in onderlinge samenhang gezien 
en zij kan daarom als een voorloper wor
den beschouwd van, een geïntegreerde 
aanpak.
Deze technologische benadering vindt 
zelfs zijn weerspiegeling in de overwe
gingen bij de vestigingskeuze van, m oder
ne bedrijven t.o.v. vindplaatsen en m ark
ten. Het effect hiervan .op het karakter 
van de in de verschillende vervoerfasen 
aangeboden materialen zowel kwalitatief 
als kwantitatief kan niet meer worden 
genegeerd.

II. Indeling
N aar de vorm waarin zij voor het ver
voer worden aangeboden, kan h e t ’goe
derenpakket globaal worden verdeeld in 
bulkgoederen en stukgoederen en deze 
beide hoofdgroepen kunnen verder wor
den onderverdeeld.

A. Bulkgoederen
Deze kunnen naar de mate van aanpas
sing aan vorm en inhoud van de om hul
lende ruimte worden onderscheiden in:

1. Gassen;

2. Vloeistoffen;

3. Stortgoederen, variërend van stoffen 
met een geringe inwendige wrijvings- 
coëfficiënt zoals sommige poeders en 
granen tot brokkige materialen zoals 
bepaalde ertsen, die bij een bepaalde 
inhoud een eigen vorm aannemen.

B. Stukgoederen
Dit zijn de goederen met een geheel eigen 
vorm. De benaming refereert duidelijk

aan de verschijningsvorm van het on
verpakte goed zelf of aan de aard van de 
gekozen omhullende verpakking.
De conventionele onderverdeling van de
ze groep luidt:

1. Geëmballeerd goed, d.w.z. hanteer
baar stukgoed verpakt in dozen, krat
ten, kisten, vaten;

2. Zakgoed;

3. Bijzonder —  ongeëmballeerd —  stuk
goed, zoals hout, staal, pijpen, machi
nerieën, etc.

Soms kent men ook nog een vierde groep, 
waaronder men „los goed” begrijpt, zo
als metaal in baren of blokken, rollen 
draad, etc.
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Fig. 1. Verschijningsvorm van goederen als junctie van gewicht en afmeting.

III. Overgangsprocedure

De verschillende voor een volledige tech
nologie benodigde verplaatsingsactivitei- 
ten kunnen bijna nooit in  één enkele 
vloeiende beweging worden gerealiseerd. 
Onderbrekingen, om welke reden dan ook, 
zijn de stilstandspunten die wij meestal 
onder opslag begrijpen. H et doen over
gaan van goederen van beweging naar 
stilstand en omgekeerd van stilstand naar 
beweging en het van de ene naar de 
volgende bewegingstoestand brengen wor
den, afhankelijk van de gezichtshoek van 
waaruit die principiële problematiek 
wordt beschouwd, verschillend betiteld. 
Zelfs worden zelfde woorden zoals ver
werken, overslaan en behandelen, gebe
zigd voor verschillende activiteiten!
Het is een gelukkige gedachte geweest 
dit in het onderhavige symposium te ver
mijden door in plaats daarvan het begrip 
„overgangsprocedure” te introduceren.

IV. Aangepaste goederen
De meeste stoffen en artikelen zijn als 
gevolg van de fysische verschijningsvorm 
niet zonder meer voor het vervoer ge
schikt. De vervoertechniek heeft zich tot 
heden als dienstverlenende sector ernstig 
bezig gehouden met de ontwikkeling van 
alle mogelijke vormen van aanpassing 
van de voor het vervoer aangeboden 
ruimte aan deze scala van goederen met 
zovele verschillende eigenschappen.

In de laatste tijd wordt het accent verlegd 
als gevolg van de introductie van geme
chaniseerde behandeling, waardoor het 
mogelijk bleek die artikelen te bundelen 
tot eenheden met meer uniforme afme
tingen, geneutraliseerde eigenschappen 
en passende gewichten.

Wat is passend?

Historisch was het datgene wat een mens 
kon verdragen. In de toekomst mag hier
mee niet meer worden gerekend, niet al
leen omdat het dan niet meer gepast zal 
zijn de mens als lastdier te beschouwen, 
maar ook omdat op die wijze aan de 
gestelde eisen van gewichten, afmetingen 
en tempi niet m eer tegemoet kan worden 
gekomen.
Hoe zal de wijziging van de verschij
ningsvorm van de goederen zich ontwik
kelen?
Om dit nader te beschouwen is in figuur 
1 op de verticale as een gewichtsschaal 
uitgezet, terwijl op de horizontale as de 
afmetingen van stoffen en goederen in 
meters zijn genoteerd. V oor een bepaalde 
vervoersstroom is de verhouding maat: 
gewicht redelijk door één cijfer aan te 
geven, terwijl dit cijfer niet te snel blijkt 
te verlopen.
In de grafiek is voor deze verhouding 
0,8 kgf/dm 3 aangehouden.
Uitgaande van een stukgewicht van 55 
kgf. door één m an te dragen, komt men

zodoende op een als kubus beschouwde 
eenheid met 40 cm ribbe. Ter illustratie 
is de eerdergenoemde conventionele in
deling van het ladingpakket tevens ver
meld.
H et zal duidelijk zijn dat in het prim i
tieve vervoer op die punten waar de fy
sieke vermogens van de mens moesten 
worden ingezet, stortgoederen moesten 
worden gebundeld tot „m anloads” (do
zen, zakken e.d.) en verzameleenheden 
to t kleinere hanteerbare stukken moesten 
worden afgebroken.
Invoering van mechanisatie m aakt het 
mogelijk —  zij het nog niet in alle fasen 
van de vervoerketen —  grotere eenheden 
samen te stellen. Hierbij werd het effect 
van schaalvergroting tot heden niet ge
schuwd, ter illustratie waarvan men 
slechts de woorden pallets, containers en 
barges behoeft te noemen (zie fig. 2). 
Specialisaties hebben anderzijds in een 
groot aantal gevallen de behoefte aan het 
form eren van eenheden en zelfs aan het 
emballeren tot stukgoederen, overbodig 
gemaakt door in elke fase van bijzon
dere —  uiteraard aangepast —  werktui
gen en methoden gebruik te maken. Dit 
waren in het algemeen transportwerk- 
tuigen voor continu transport.
In  elk geval heeft dit er toe geleid, dat 
het goederenpakket uiteen zal spatten in 
twee groepen (zie fig. 3); enerzijds zullen 
steeds m eer stoffen als stortgoed in bulk 
worden vervoerd, terwijl anderzijds een
heden zullen worden geformeerd met af
metingen van minimaal 1 m 3 en groter. 
Deze ontwikkeling wordt bevorderd en 
was eerst mogelijk door de groei van de 
partijgrootten.
In die gevallen waar de voor het vervoer 
aangeboden stoffen en artikelen half-pro- 
dukten zijn, die dus weer dienen als grond
stof voor een volgende veredelingsfase, 
zal, zeker indien deze bewerkingen in 
processen verlopen, in toenemende kwan
titeiten worden gedacht. Hoevelheden 
van meerdere kubieke meters zullen pas
send zijn voor granulaat containers, ver- 
voerssilo’s, bakken en andere transport
eenheden —  en daardoor tevens tege
moet komen aan het verlangen om  „ge
neutraliseerde” lading —  of zonder meer 
geschikt zijn voor alle bekende bulkver- 
voer.
Bovendien vertonen consumptie-eenhe- 
den zoals die in de laatste distributiepun
ten gewenst zijn óók een duidelijke groei. 
Koopcentra als super-markets en cash- 
and carrybedrijven zullen het gedetail
leerde etaleren gaandeweg achterwege la
ten en transporteenheden voor de con
sument uitstallen, waarvan hijzelf de door 
hem gewenste aantallen artikelen kan af
nemen bij het verzamelen van zijn orders. 
Dit zal tevens aan deze distributiecentra 
een ander aanzien geven.
Deze fundamentele wijziging van het goe
derenpakket vraagt een nieuwe aanpas
sing van vervoermiddelen en transport- 
werktuigen.
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Fig. 3. • Splitsing van het goederenpakket in bulkgoed en grote eenheden.

Nu de mens als lastdier wordt uitgescha
keld behoeft ook het oude criterium van 
een „man load” niet langer te worden 
gehanteerd en omdat zowel de moderne 
vaar-, voer-, rij- en zelfs vliegtuigen als
mede de transportwerktuigen minder ge- 
wichtsgevoelig zijn dan. de mens, maar 
wel naar volume beperkt zijn, kan bij 
de gehele afwikkeling van de goederen
stroom een omschakeling van gewicht 
naar volume plaatsvinden.

V. Het goederenvervoer zal volume- 
georiënteerd worden
Voortekenen hiervan zijn reeds duidelijk 
merkbaar en het lijkt verstandig deze 
ontwikkeling zijn kans te geven. Reke
ning hiermede houden betekent niet dat 
het oude vertrouwde onmogelijk wordt 
en brengt derhalve geen grote risico’s 
met zich mede.

VI. Aangepaste ruimte
Normalisatie van afmetingen en gebun
delde goederen —  transporteenheden —  
en van de verschillende vervoerruimten, 
is nu niet langer te verwerpen. Elk sys-



teem —  iedere afspraak —  waarmee een 
redelijke aanpassing van goederen en 
ruimte w ordt gevonden is welkom.
In  dit verband m oet het Nederlandse ini
tiatief „U nicube” worden vermeld. Het 
principe hiervan zal kort worden uiteen
gezet.
Unicube berust op erkenning van de com
plexiteit van de vervoerproblematiek, 
Eén van de problem en was de gegroeide 
historische situatie, waarin nieuwe afspra
ken niet konden worden gemaakt zonder 
uit te gaan van reeds ver om zich heen 
grijpende usances en zonder gelijktijdige 
schending van bestaande gebruiken. 
Bovendien was het een ondankbare taak 
om zich in één systeem te moeten richten 
to t verschillende groeperingen met onge
lijke belangstelling voor het probleem.
In feite bestaat het Unicube-systeem dan 
ook uit twee afspraken, die echter zodanig 
zijn gerelateerd dat, wanneer ze beide 
w orden nagekom en, er een optimum, tus
sen ruim tebenutting en ongemak, bij la
den en lossen mag worden verwacht.
H et systeem  is een meetsysteem, waarbij 
voor wat de goederen betreft als meet
eenheid. 1200 mm werd gekozen. Dit 
houdt in dat gepleit wordt goederenaf
metingen passend in een ruimtestramien 
met een steek van 1200 mm onder te 
brengen, door als afmetingen van de af

zonderlijke colli zoveel mogelijk gehele 
breuken van 1200 en die van grotere 
transporteenheden gehele veelvouden van 
dat getal te kiezen.
Voor de inwendige afmetingen van om 
hullende vervoerruimten betekent U ni
cube dat daarvoor een meeteenheid van 
1260 mm is gekozen; dit houdt in dat een 
ruimtestramien m et een steek van 1260 
mm als onfwerp-raster moet worden aan
gehouden (zie fig. 4.) Op deze wijze kan 
dan één cel uit beide rasters gezien wor
den als de (denkbeeldige) Unicube-een- 
heid. Men kan zich die voorstellen als 
een. holle kubus met een wanddikte van 
30 mm —- dit is 50 % van de lengte der 
ribben (zie fig. 5).
De uitwendige kubus is dan de m aat
eenheid voor vervoer- en opslagruimten, 
de inwendige holte kan als m aat voor de 
goederen worden gehanteerd. De wand
dikte is een speelruimte die redelijk effi
ciënte goederenbehandeling waarborgt. 
•Mogelijkheden voor toepassing van dit 
systeem toont figuur 6, waarin de vracht
auto, de spoorwagen, het magazijn, een 
gehele fabrieks-layout en het zeeschip 
worden beschouwd.
Omdat zowel de m aat 1200 als 1260 tot 
de getallen behoort met een groot aantal 
delers, terwijl beide in de voorkeurreek-

sen voorkomen, en mede omdat de 4 ft. 
die in de transportwereld veel voorkom t 
hier redelijk bij aansluit, bleek het niet 
mogelijk Unicube zonder meer te verwer
pen.

V II. Aangepaste werktuigen
Rationeel goederenverzet is een aanpas
singsprobleem, waarbij moet worden over 
wogen in hoeverre de bij de afwikkeling 
betrokken systemen, methoden, werktui
gen, hulpmiddelen, alsmede de te ver
plaatsen goederen zelf, door de optima
lisering van het geïntegreerde proces wij
ziging van ideale eigenschappen behoe
ven. Zo zullen ongetwijfeld uit de hier
voor geschetste wijzigingen van het goe
derenpakket voor alle vervoermiddelen 
duidelijke gevoltrekkingen kunnen wor
den. gemaakt.
V oor de transportwerktuigen die dienen 
voor het laden en lossen en dus voor 
het gereed maken van goederen voor een 
vervoerfase, tekenen zich ook reeds prin
cipiële wijzigingen af.
De mechanisering en automatisering van 
deze transportfase staat momenteel in de 
volle belangstelling en allerlei maatrege
len. worden onder druk van de snelle 
structurele veranderingen vaak overijld 
genomen.

Fig. 6. Diverse toepassingen van het Unicube-systeem.
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D it overzich t geeft een system atische indeling van werktuigen welke 
w orden gebru ikt bij het IN T E R N E  transport

Transport is het verplaatsen van goederen.

Intern transport is transpo rt binnen de organisatorische grenzen van 
het bedrijf.

P otentieel transport is tran sp o rt m et transportsnelheid nul (de goede
ren  zijn to t rust gebracht) w aarbij rekening is gehouden m et zowel 
de voorgaande als de volgende transportfase.

D iscontinu  transport is tran sp o rt w aarbij de gewenste g rootte en 
richting  van de transportsnelheid  —  b innen bepaalde grenzen —  van 
geval to t geval kan w orden gekozen.

C ontinu  transport is transport waarbij de grootte en richting van de 
snelheid van h e t d rijforgaan constant is. Bij de werktuigen u it deze 
groep is de m ogelijkheid to t transport continu aanwezig.

Indeling  naar fu n c tie  vond plaats op basis van de elementaire functies 
die bij het transport van goederen kunnen  worden onderscheiden.

Sam enstellen  is het concen treren  van goederen tot transporteenheden 
die aangepast zijn aan  een zo groot m ogelijk aantal transportfasen.

D ragen  is het in evenw icht houden van de op de goederen w erkende 
zw aartekrach t.

H effen  is het beheersen van de op de goederen werkende zw aarte
krach t. D e daaru it resu lterende beweging is het verticaal verplaatsen

Stapelen  is een com binatie van  heffen en horizontaal verplaatsen 
over re la tie f kleine afstanden, in de orde van grootte van de lengte 
en b reed te der eenheden m et het doel de transporteenheden t.o.v. 
elkaar in  een gew enste positie te brengen.

De hierna volgende functies hebben alle ten doel m et m inim ale  
energie gewenste verplaatsing te realiseren.
Rijden  is het verplaatsen d.m.v. wielen, w aarbij de snelheid van de 
wieltap in grootte en richting gelijk is aan die van de goederen. Bij 
hefwerktuigen komen de andere verticale lastbewegingen mede tot 
stand  d.m.v. varen, zwenken en vluchtverstellen.
Tillen  is het heffen van goederen over een zo kleine afstand dat rijden 
mogelijk is.
Rollen  is het verplaatsen d.m.v. rollen waarbij de snelheid van de 
roltap gelijk is aan  nul.
H et draagorgaan is het onderdeel dat in d irect contact staat, m et de 
goederen en een dragende functie heeft.
H et drijforgaan is het elem ent dat het draagorgaan aandrijft, of dat 
—  indien een relatieve verplaatsing tussen de goederen en  draag
orgaan aanwezig is —  de goederen zelf aandrijft.
Bij meenemen  treedt geen relatieve verplaatsing tussen goederen en 
draagorgaan op.
Bij glijden treedt relatieve verplaatsing tussen goederen en draag
orgaan op, terwijl het drijforgaan ontbreekt.
Bij stuwen treedt relatieve verplaatsing tussen goederen en draag
orgaan op.
Bij trillen treedt relatieve verplaatsing tussen goederen en  draag
orgaan op. H et draagorgaan is h ier tevens drijforgaan.

V oor de indeling van de groep hefwerktuigen is uitgegaan van de 
bewegingsvrijheid van de last. V an deze bewegingsvrijheid is de 
projectie op het horizontale vlak beschouwd. Deze projectie kan 
achtereenvolgens zijn een punt, een lijn o f één van de boven
genoemde oppervlakken.

H et vraagstuk is zó veel-omvattend en 
de werktuigen veranderen zo snel dat hier
voor grondige studies nodig zijn, waarbij 
in het bijzonder de ontwikkeling en de 
mogelijkheid to t ingrijpen in  de verschij
ningsvormen van de goederen zelf in de 
beschouwingen moeten worden betrok
ken. Op die wijze kan m en voorkomen 
dat zonder meer vanuit bestaande situa
ties door middel van schaalvergroting en 
procesversnelling aan groeiende behoef
ten tegemoet w ordt gekomen.
Deze geïntegreerde —  technologische —  
benadering heeft reeds effect gesorteerd

door de ontwikkeling van nieuwe metho
den en werktuigen waarmede significante 
winsten in de afwikkeling van de hande
lingen mogelijk bleken.
Vervanging van grijpers door graafwie- 
len, vervanging van delen van cycli in 
discontinue werktuigen door bandtrans- 
porteurs en mogelijkheden van de geo
grafische scheiding van activiteiten met be
hulp van continue transporteurs, worden 
hier als eerste voorbeelden genoemd.
Een grote toekomst mag voor het trans
port door pijpleidingen worden verwacht, 
ook voor het vervoer van vaste stoffen

over grote afstanden.
Enige jaren geleden werden de transport- 
werktuigen naar hun functionele eigen
schappen en naar hun uitvoering in een 
overzicht samengebracht (zie fig. 7). 
EJiermee werd een poging gedaan een se
lectie van transportwerktuigen op meer 
fundamentele basis te stimuleren.

V III. Gepaste overgangsprocedures
M en kan zich afvragen of de technolo
gische invloedsfactoren in dit betoog niet 
worden overschat. Ook kan men de



vraag stellen of men de invloed en de 
wijzigingen ervan wel kan meten en. of 
het derhalve zin heeft er over te praten 
zeker als men toch zélf geen invloed er 
op kan  uitoefenen, dus niet kan regelen. 
H iertegenover dient te worden gesteld dat 
ook w anneer ontwikkelingen zich zouden 
afspelen zonder dat m en daarbij zelf 
w ordt ingeschakeld, de keuze tussen het 
passief afwachten wat andere beslissen 
en h e t actief bevorderen van de techno
logische ontwikkeling niet moeilijk mag 
zijn. Activiteiten in deze zin onderstrepen 
im mers het dienstverlenende karakter van 
de vervoerder en zullen zeker door alle in 
de keten  betrokken partijen worden ge
waardeerd.
De ontwikkeling van de goederenstromen 
waarbij, zoals hiervoor geschetst, de ver
plaatsing een gelijkwaardige plaats in
neem t tussen voorafgaande en nog vol
gende veredelingsactiviteiten, heeft in elk 
geval consequenties.

la . U nicube, uitgegeven door C.O.P., E.V.O. 
en I.C .H .C .A .

lb . Ir. G . C. Meeuse. The advantages to be 
ga ined  by the application of an in terna
tio n a l m odular system fo r cargo trans
p o r t m edia. Paper of the  7th technical 
conference of the IC H C A , Paris 18-22 
M a y  1965.

2. U n icube  toegepast, samengesteld door 
een  studiegroep ingesteld door E.V.O. en
I.C.H.C.A.

3. I r . G. C. M eeuse en ir. C. Spaans, Trans- 
portw erk tu igen , Polytechnisch T ijd
sch rift 19 A  nr. 24 (25-11-1964), biz. 
1033 /1040 .

Enkele kunnen zijn:
—  Verdere ontwikkeling en differentia

tie (!) van diverse bundelingsmetho- 
den —  containerisering, palletisering, 
vóórstroppen, strappen, toepassing 
van foliën en lijmtechnieken.

—  Gemeenschappelijk beheer (pools) van 
de verschillende hulpmiddelen als bar
ges, containers, pallets en bindmidde
len.

—  Toepassing van éénmalige hulpmid
delen. Éénmalig dient hier in com
merciële zin te worden gelezen, om
dat de technische eisen een eindtoe
stand voorschrijven, die boven een 
gegeven minimum moet blijven en 
derhalve een volgende inzet toelaten.

— Het verdwijnen van thans nog ver
trouwde verschijningsvormen als zak-
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T E W A T E R L A T I N G  

H A L V E  M AM M OETTANKER „M Y S E L L A ”

Op 1 november 1969 vond bij de NDSM te Amsterdam —  be
horende tot het Verolme Concern —  de tewaterlating plaats van 
de tweede helft —  het voorschip —  van de 210.000-tons mam- 
moettanker Mysella.
Mevrouw I. Brouwer-van Deelen, echtgenote van de heer
H. J. Brouwer, superintendent van Shell Tankers N.V. drukte op 
de knop, waarna het halve schip zich vrij snel in beweging zette. 
De bouwtijd op de helling van dit voorschip bedroeg 10 weken. 
De afmetingen van de Mysella zijn: breedte 47,17 m, holte 
24,50 m en diepgang 19 m.
Het te water gelaten voorschip heeft een lengte van bijna 152 
meter, iets minder dan de helft van de totale lengte, welke 325,2 
m zal bedragen.
Het afloopgewicht van de halve mammoettanker bedraagt
15.100 ton. De Mysella is in aanbouw voor Shell Tankers (U.K.) 
Ltd. De beide scheepshelften van de turbinetanker zullen medio 
november a.s. in het water aan elkaar gekoppeld worden. Pas 
aJs het schip geheel gereed is, zal de doop plaatsvinden. De op
levering van het schip is gepland op begin 1970.
Op de vrijgekomen helling werd de kiel gelegd van het achterschip 
van bouwnummer 537 (Marticia), hetwelk omstreeks begin m aart 
1970 van stapel zal lopen. Deze tanker is de laatste van een serie 
van drie, besteld door Shell Tankers (U.K.) Ltd.



SCIENTIFIC ADVANCES IN SHIP DESIGN -  THE PROMISE OF TOMORROW

The oceangoing steel ship represents the largest and most com 
plex mobile structure that man has developed. Consequently, 
m any o f the strength requirements are either unique to ship 
design or have an importance not found elsewhere.

W ithin recent years, researchers of many disciplines have 
com bined talents to measure and analyze more precisely the 
dynam ic stresses and pressures experienced by a ship’s hull in 
■heavy seas. The research goal: putting powerful new skills into 
the hands of naval architects.

Professor Henry A . Schade in 
Ship Design and Construction, 1969

Pitching in a savage, storm-whipped sea, a small freighter 
climbs a steep wave and slams down into the trough of the next. 
In a seesaw motion, her bow is buried in jagged peaks of foam, 
her stern lifts, exposing thrashing propeller blades. Then she begins 
ascending another wave.
In  the same storm, a giant, fully-laden tanker slowly thrusts 
—  unfalteringly —  through the waves, tossing up walls of green 
w ater which seem to cascade over the forecastle in slow motion. 
These two vessels, very different in type and size, also differ 
in the way their hulls behave in a seaway. The freighter, with 
a relatively shallow draft, rides the waves, while the beamy, deep 
■draft tanker displaces a giant “furrow” of water as it moves

through the sea. But when the sea is rough enough, even 
large tankers will pitch and heave.
In surviving a violent storm with different hull designs, both 
ships are subjected to the same kinds of stresses, though in 
varying degrees. The external forces —  loads —  affecting the 
ship generally fall into three categories. First, a ship floating 
at rest in calm water is subject to certain local and overall 
loads as a result of the unequal distributions of weight and 
buoyancy. These loads change when the ship takes on and dis
charges cargo, but the stresses in still water are usually static, 
and readily calculated by naval architects.
Secondly, when the ship goes to sea, the hull bends longitudinally 
as it moves through a seaway. In a cyclic motion, the ends of 
the hull deflect downward when the crest of a wave is amidships. 
Conversely, when the ends are supported by separate crests, 
the midship section deflects downward. These continually alter
nating conditions, called hogging and sagging respectively, vary 
in intensity according to the lengths of the wave and the ship 
and the ship’s heading. The pattern of longitudinal bending 
changes in response to the irregular, constantly shifting sea surface. 
Thirdly, the im pact of the forward part of the ship’s bottom 
pitching against a large wave —  called slamming —  produces 
local bottom loads and a “stress wave” in the hull that adds 
to the midship bending stress.
As a result of all these and other external forces, a vessel is 
subjected to internal stresses as the loads are distributed through 
the complex transverse and longitudinal framing systems. The 
interaction of internal members, which naval architects refer to 
as structural response, is of vital concern in attempting to deter
mine the most efficient arrangement of structural members as 
will as establishing scantlings (the size and shape of the mem
bers).
Very simplified, these are the loads which a naval architect 
must analyze. After establishing the arrangement of plates, stif
fened and supported by a variety of structural shapes, he has a 
good idea of the kinds of stresses the ship will encounter, but 
■not their actual intensity. The load levels he uses to calculate 
the required strength in a hull are only approximations, not 
precise measured loads. Thus, when actually designing the struc
tures and the scantlings to withstand anticipated service con
ditions, he must make use of approximated load calculations 
and empirical data —  data derived directly from ship designs 
which have operated successfully in the past.
As a design guide for the maritime industry, all of the empirical 
data necessary for designing and building a seaworthy vessel 
of normal type and proportions to minimum engineering require
ments have been incorporated into the standards of the major 
ship classification societies, such as the Rules for Building and

Heavy weather. Engineering researchers are measuring external loads imposed upon ships’ hulls by waves, particularly longitudinal bending and the 
effects of slamming. The photographic sequence above was taken from the bridge of the ABS-classed Peter L, a 553-ft hulk carrier owned by the G. P. 
Livanos Group.



Generally, shorter vessels, such as the one at left, experience a lower magnitude of bending stresses than larger vessels like the 738-ft Oriental Pioneer, 
(right), an ABS-classed bulk carrier/oil tanker; stress levels increase as the size of the vessel increases. However, recent measurement data indicate that 
the increment o f bending stresses diminishes at about 1,100—1,200 ft. This paves the way for building even larger vessels.

Classing Steel Vessels published by the American Bureau of 
Shipping.
Current theoretical methods also provide guidelines to predict 
hull strength, but they too must rely on estimated loads, and 
much of today’s ship design theory is a rationalization and 
extrapolation of existing ship designs. Theory does not yet provide 
an entirely satisfactory rational mathematical procedure for 
creating and analyzing totally new, untested, ship designs. A  
description of some of the new methods being developed to 
theoretically predicts stresses in a ship’s structure. This story has 
dealt primarily with the problem of statistically predicting the 
loads on a ship’s hull throughout its life span.
But the rational design of an economical hull also requires the 
simultaneous development of new tools to investigate the problem 
of accurately determining the ship’s structural response to ex
ternal loads.
The m ost promising new tool for investigating structural response 
is the computerized analysis of a ship’s hull using finite element 
methods. W ithin the next decade, the computer may routinely 
provide a mathematical picture —  very close to reality —  of 
how the hundreds of plates, girders, webs and other structural 
members interact with each other when exposed to the external 
pressures of a violent, irregular sea.
When perfected, finite elements analysis of ship structures could 
rank as one of the most significant developments in the history 
of naval architecture.
The traditional approach to ship hull design has been to consider 
the ship as a simple beam acted upon by buoyant forces, the 
ship’s weight, and cargo. Recent developments permit the dynam
ic effects of ship and wave motions to be included. But the 
resulting stresses in the hull are normally calculated on the 
assumption th a t the ship is a uniform, hollow beam; however,

Greatly exaggerated, the arrows along the centerline indicate the cycles of 
Illustration 1 represents hogging and 3 shows sagging, while 2 and 4 indicah

this neglects the irregularities and discontinuities that actually 
exist. Hence, it cannot give exact values for the local stresses 
at all points in the structure.
Conversely, finite elem ent analysis is based on a complex geo
metrical form —  the actual continuous ship’s structure divided 
into a number of elements of finite size having well-defined geo
metric and elastic characteristics. T he stresses are calculated 
at the points, called nodes, where the elements connect, based 
on stress and pressure levels assumed by the analyst.
The process can be visualized by imagining a giant fish net 
encircling the hull; each corner of a square in the net represents 
a nodal point . The smaller the mesh, the more accurate is the 
final analysis.
The results are said to be not only a more accurate picture 
of actual ship stresses for the entire hull, but the method is 
flexible, readily adaptable to analyzing limited areas suspected 
of high stress concentrations.
A t the same time, pressure distribution on models in regular 
waves and the extension of classical ship motion theory are 
providing more inform ation on the pressure distributions on a 
ship in ocean waves. Hence, naval architects and marine en
gineers will be able —  through computerized finite analysis 
technique —  to predict more precisely a ship’s structural re
sponse for a specific sea state. As the data within related m ari
time disciplines proliferates, the resulting knowledge should 
produce the ability to predict all service loads —  single and 
combined. Certainly, this achievement will be a major component 
in establishing a rational design procedure based on precise 
mathematical criteria.
In discussing ship design theory and hull strength, Henry A. 
Schade, Professor of Navale Architecture, Emeritus, University 
of California, states: “Loads are too uncertain, geometry of

the intermediate stages during longitudinal bending.
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This diagrammatic arrangement shows the lo
cation of gauges in a tanker instrumented for 
both hull girder bending and dynamic bulkhead 
response.

the structure is too complex, and the laws which govern the 
behaviour of the structure under the loads are too imperfectly 
known for the designer to attem pt a complete and accurate solu
tion in any but the simplest cases. He tries to consider only 
the im portant matters, hoping to get a reasonably accurate so
lution which is still workable.”
Nevertheless, research is rapidly increasing our understanding 
of the loads acting on a ship at sea. Numerous authorities 
anticipate that within the nex decade many of the uncertainties 
m entioned by Professor Schade will be clarified. World-wide, 
the maritime community has recognized for at least a decade 
the need to define more precisely the loads experienced by a 
ship structure. Achieving a better understanding of loads was 
acknowledged as the key to establishing “rational, less empirical, 
design procedures” in a 1959 report issued by the Ship Structure 
C om m ittee1.) By a more rational method is meant one in which:
1. the functions and requirements for the hull structure can 

be explicitly stated at the outset of the design;

2. all the loads to be expected in service can be determined 
and combined;

3. the structural members can be arranged in the most efficient 
m anner to resist the loads;

4. adequate but not excessive scantlings can be determined 
using a minimum of purely empirical factors.

“There can be no half-way measures” , stated Professor E. V. 
Lewis of Webb Institute of Naval Architecture in the report. 
“A  complete understanding of all loads without accurate know
ledge of the hull in terms of stress distribution, load-carrying 
ability, etc., would not perm it an advance to completely rational 
design.”
One of the prim ary objectives in the use of rational design is 
employing it to explore the possibility of weight-saving in ship 
structures. For most m erchant vessels, each ton of steel 
eliminated probobly means an additional ton of cargo, or a 
m easurable saving in fuel. Hence, there is a double saving for 
shipowners: lower capital investment and higher operating reve
nues.
A nother objective of rational design is to develop a theoretical 
basis for accurately analyzing new ship designs, which should 
,be a m ajor impetus in the creation of larger or faster ships, 
or totally new concepts in m arine transportation.
Obviously, then, the need exists for obtaining a better under-

J) The report, entitled “A Long-Range Research Program in Ship Struc
tural Design”, was issued as a benchmark for hull research. It indicated the 
extent of existing knowledge and the many areas requiring more research. 
The Ship Structure Committee, whose purpose is to promote improvements 
in the structural design of ships, is made up of representatives from the 
U.S. Coast Guard, Naval Ship Systems Command of the U.S. Navy, the 
Military Sea Transportation Service of the U.S. Navy, the U.S. Maritime 
Administration and the American Bureau of Shipping.

standing of loads. But typical or average loads will not suffice. 
It is necessary to know not only the statistical distributions of 
each type of load (the frequency of occurrence of different load 
levels), but ultimately the maximum loads to be expected in the 
normal life span of ships on different services. In addition, 
the combined effect of many types of loadings must be deter
mined for an extended period. For most oceangoing ships, this 
means they should be able to withstand the worst storm or 
hurricane in the open sea during 20-25 years of operation.
A vital element necessary for a precise understanding of how 
a ship’s hull responds to ocean waves is the ability to measure 
the force of waves and to predict what these forces will be 
for a particular sea route during an extended period of time. 
Naval architects have long been baffled by the irregularity of 
the sea surface, and only in recent years have oceanographers 
and mathematicians been able to begin analyzing, measuring and 
predicting the magnitude of forces that will result from a 
particular sea condition.
Using hundreds of thousands of at-sea wave observations and 
records as input data for complex statistical calculations proces
sed by computers, oceanographers are describing the sea surface 
in terms of spectra. At any particular time, the spectrum describes 
the many component waves of different lengths, heights, and 
directions, all superimposed in random fashion. Ideally, stresses 
calculated in a ship structure should be simultaneously related to 
a measured load induced by wave action. (See the May, 1968 
issue of Surveyor, page 21).

Projects probing for answers

Numerous research projects have been underway since the 
beginning of the decade aimed at obtaining a better under
standing of the forces acting upon a large ship moving through 
a heavy sea. One of the earliest efforts was a research program 
started in 1960 at Webb Institute of Naval Architecture, under 
the sponsorship of the American Bureau of Shipping. Envisioned 
as a long-range commitment, the program is designed “to develop 
a procedure for establishing rational design standards for wave- 
induced bending moments (the vertical and lateral bending stres
ses encompassing the entire hull) on ship hulls, making due 
allowance for ship size and speed, hull form, and weather con
ditions to be expected.”
The study began as a critical analysis of a large amount of 
measured stresses obtained from two C4-type dry cargo ships, 
the Wolverine State and the Hoosier State, both owned by States 
Marine Lines. The two vessels were instrumented with midship 
strain gauges, under the sponsorship of the Ship Structure Com
mittee. During the early 1960s, the two ships provided data from 
more than 30 North Atlantic round-trip voyages. The statistical 
analysis of data on these and other cargo ships has been con
tinued under Ship Structure Committee sponsorship. (After 
almost eight years, data collection on the Wolverine State has 
just been completed).



Stress data from transducer strain gauges are fed into magnetic tape recording units near the bridge. A t left, a technician checks readings.
A t right is one of two strain gauges installed amidships on an ABS-classed vessel. In pairs, strain gauges measure longitudinal stresses as the vessels hog 
and sag in a seaway.

Of course, the predominant interest when analyzing ship stress 
data lies in the extremely high stress values which may be 
experienced on very rare occasions in the ship’s lifetime. 
For an  entirely rational hull design procedure, it is necessary 
to predict such loads or stresses. But, theoretically, ship data 
would have to be taken over many ships’ lifetimes to obtain 
a reliable answer purely by statistical data accumulation. The 
basic problem  then becomes how to extrapolate data over a 
reasonable length of time —  say several years —  to provide 
a reliable indication of what can be expected for a much longer 
period of time.
Therefore, W ebb researchers have concentrated on establishing 
statistical methods to analyze stress data from the instrumented 
ships, and to statistically predict the occurence of extreme loads 
during a long period of time. The statistical trends which have 
evolved from this instrumentation program are related to weather 
groups based on Beau-fort numbers, which define wind speeds 
and sea conditions. Number two on the Beaufort Scale, for 
example, has a wind velocity of 4-6 knots and the sea is described 
as “small wavelets, still short but more pronounced than ripples; 
crests have a glassy appearance and do not break.” But of 
m ore interest to researchers are the stresses related to Beaufort 
num bers above eight. Number ten, for instance, has winds of
48-55 knots, a whole gale, with “very high waves with long 
overhanging crests. The resulting foam in great patches is blown 
in dense white streaks along the direction of the wind. On the 
whole, the sea’s surface takes on a white appearance. The 
tumbling of the sea becomes heavy and shocklike”.2) Interestingly, 
B eaufort nine may produce the highest recorded stresses because 
ships in  storms tend to be exposed to this sea condition longer 
than they are to Beaufort ten through twelve.
In  1963 it was decided to apply the previously mentioned tech
niques for determining a ship’s response in irregular waves to 
predicting trends of wave bending stresses. The ABS-sponsered 
research project at Webb was extended to the use of model 
test results in regular waves, together with oceanigraphic data 
on sea spectra, to investigate the effects of ship speed, heading, 
fullness and size, and of sea severity on bending moments.
As this work proceeded, a new industry need become evident. 
D uring the middle 1960s, the maritime industry witnessed a 
sudden increase in the size of oil tankers and bulk carriers. 
The deadweight capacity of the world’s largest tankers jumped 
from 130,000 in 1962 to 200,000 in 1967. And in 1967, orders

2) These quotations are taken from  a widely-used description of the Beaufort 
Scale o f Wind Speeds found in Instructions for Keeping Ship’s Deck hog 
(Nav. Pers. 15876). It was published by the U.S. Navy Department’s Bureau 
of N aval Personnel in July 1955.

were submitted for six tankers in the 300,000-dwt class, and
500,000-dwt ships were being discussed. The enormous overall 
lengths of these vessels —  in the 1,000-1,200-ft range —  empha
sized the need to learn more about the structural problems of 
these giant ships, particularly longitudinal bending stresses. 
Accordingly, the main emphasis at Webb was concentrated on 
the effect of differences in size. Sea spectra describing waves 
of five different levels af severity were adopted, and the bending 
moments of geometrically similar ships ranging from 600 to 
1,500 ft were calculated from the same set of model tests. 
Knowing the percentage of time that each sea condition is 
expected to be encountered, it was possible to determine a 
weighted average design bending moment (or design wave height) 
for each size of ship. The results provided a sound basis for 
extrapolating the longitudinal strength standards of the Bureau 
from the 600-700-ft ships of 50,000-70,000-dwt to the 1,000- 
1,200-ft giants being planned. It is interesting to find that 
the study indicated a leveling off of design wave height at a 
constant value for tankers of 1,100-ft length or greater.
Early in 1967, ABS decided to supplement the data emanating 
from these theoretical studies, and the Ship Structure Committee’s 
instrumented dry cargo vessel program, by initiating a major pro
gram to collect and analyze full-scale longitudinal stress data for 
tankers and bulk carriers of different capacities and operating 
on different routes.
The Bureau engaged Teledyne Materials Research Co. to design,

On the Olympic Armour, an ABS surveyor and a Teledyne engineer inspect 
the newly-installed console where readings from the shear and bending strain 
gauges are recorded. A t right, in the giant vessel's bottom center tank, 
another Bureau surveyor examines a strain gauge during its installation. 
This gauge and others measure transverse shear stresses in the bulkhead, 
while simultaneously other gauges on longitudinal bulkheads measure hull 
girder shear.



A t Webb Institute o f Naval Architecture, Professor E. V. Lewis observes 
a tanker model pitching and heaving in regular waves produced by a wave- 
making machine. The model, moving front right to left, is fitted with gauges 
to measure longitudinal bending. These tests are used as an aid in predicting 
hull bending stresses caused by a specific sea condition.

install and operate autom ated instrumentation systems for selected 
vessels, and then to collect and prepare the data for analysis. 
Researchers at Webb Institute, under the supervision of Profes
sor Lewis, agreed to provide substantial assistance in analyzing 
the incoming data.
The ABS Vessel Instrum entation Program began collecting 
longitudinal stress data from  instruments aboard five Bureau- 
classed vessels:

—  the 326,585-dwt tanker Universe Ireland, one of six sisters 
which rank as the w orld’s largest ships, operating from the Persia 
Gulf to Bantry Bay, Ireland via the Cape of Good Hope;

—  the Fotini, a 74,200-dw t bulk carrier making runs between 
the W est Coasts of N orth and South America and Japan;

— the 205,953-dwt Idem itsu M am  regularly carrying crude 
oil from the Persian Gulf to Japan;

—  the Esso Malaysia, a 190,800-dwt tanker operating regularly 
between the Persian G ulf and N orthern Europe;

—  the R . G. Follis, a 6 4 ,0 4 1-dwt tanker making occasional runs 
between the M iddle E ast and Newfoundland. (Since the strength 
standards for this size vessel are well-established, she functions 
as a reference point to other ships).

T he instrum entation aboard each vessel consists of a port and 
starboard  electrical strain gauge, both attached to the upper deck 
amidships, which transm it records representing components of 
the vertical longitudinal bending stresses occurring in the hull 
girder. The records are received by a magnetic tape recorder 
located in the vicinity of the navigating bridge. The gauges are 
located amidships because the highest longitudinal bending stres
ses may be concentrated in this region.
For 30 minutes of every four-hour watch, the apparatus auto
m atically records the magnitude of hogging and sagging, as 
well as, in selected cases, the effects of slamming. Should the 
sea become especially rough, the taping unit automatically 
becomes activated, and continues recording until the seas have 
diminished.
In extremely rough weather, an expendable wave buoy is launched 
into the storm waves.
T he buoy radios back to the ship for a period of 30 minutes 
acceleration data from which wave spectra can be derived. These 
transmissions are fed into a separate tape recorder so that while 
the buoys are used, two synchronized tapes are produced. This 
produces cause and effect data —  hull bending stresses directly

related to sea spectra. In time, this dual acquisition of data 
should provide great insight into the most difficult problems in 
stress analysis.
It is important to realize that the recorded stresses are not ab
solute values, but rather they are stress variations representing 
“peak-to-peak” variations (tension to compression values). The 
strain gauge senses stress excursions but cannot measure the 
absolute value about which these excursions vary. Absolute 
average values are difficult to determine and are variable with 
the ship’s external temperature, ship loading and other con
ditions.
The above discussion applies to the stresses and bending moments 
at the midship section, for which statistical data have been 
accumulated and analyzed. Methods of calculating the stresses 
in all parts of the structure are described briefly on page 20. 
Though it is desirable to place strain gauges at various critical 
points throughout the ship as a means of checking such cal
culations, it is not necessary to collect statistical data at such 
points over many months as in the case of midship stresses. 
Accordingly, the instrumentation program recently has been sub
stantially expanded to measure the structural response of large 
tankers, with particular emphasis on transverse stresses. It has 
been recognized that huge web structures common to the in
ternals of very large tankers react differently from their smaller 
counterparts.
This difference in response, and the minimal experience with 
these huge members, has opened a new area for in-depth in
strumentation and analysis.
Therefore, the Bureau has just instrumented two tankers in the
200,000-dwt class. The 216,508-dwt Olympic A rm our  has a 
number of stress gauges on the internal members of the center 
tank as well as on deck to measure hull girder bending stresses. 
The John A . McCone, a 210,000-dwt tanker, has been fitted 
with 540 gauges in 80 locations in the center tank and one 
companion wing tank amidships. Thee large num ber of gauges 
is designed to provide a full-scale m easurement of the shearing 
stresses in the principal internal supporting members of the center 
and wing tanks.
Though the acquisition of the raw stress data continues to 
progress smoothly, it is premature to draw any but the most 
tentative conclusions. For instance, it seems that the loads ex
perienced by large oil tankers are relatively lower than those 
experienced in smaller dry bulk carriers or general cargo vessels. 
But much more data must be accumulated and analyzed to 
determine exactly how much they differ.
Thus far, it seems that the current program is well on its way 
to achieving its specific goals, namely that the collected data 
provide a means to:

— predict extreme values of midship bending stresses as a 
function of wave action;

—  verify current statistical techniques used to predict stresses;

—  serve as the basis for the development of standards for even 
larger ships;

—  provide full-scale data on the shear in a main hull girder, 
and local dynamic stresses in the web structure and transverse 
bulkheads of a tanker.

This article has been an attempt to present the approaches used 
to solve the myriad problems in the development of a more 
precise method of designing ships. The concepts are often com
plex, but not beyond the comprehension of the serious student 
of ship structures. The emphasis today, for all scientific segments 
of the shipbuilding community, is to better define, analyze, and 
predict the many types of loads and responses within a ship’s 
hull. When it becomes possible to precisely determine loadings 
and the structural response, then it will become possible to 
precisely define minimum scantlings. But, even more signifi
cantly, this knowledge will provide the ability to achieve a truly 
lational approach to designing revolutionary ship of the future.



HET VERPLAATSEN VAN SCHEPEN MET BEHULP 

VAN HYDRAULISCHE VIJZEL!NRICHTINGEN
R. M. BUSH  *
President van Hydranautics, Subs, of The 
Cosmodyne Corp., Torrance, Calif., U.S.A., 
(Vertegenwoordigd door Handelm aat
schappij Avio-Diepen N.V., Rijswijk Z.H .)

Dit artikel beoogt in de eerste plaats u op de hoogte te brengen 
van de aanzienlijke kostenbesparingen, die enkele Amerikaanse 
werven hebben bereikt door gebruik te maken van nieuwe hydrau
lische vijzelinrichtingen. Ten tweede wordt aangegeven hoe met 
deze vijzelinrichtingen bestaande en toekomstige scheepswerven 
een maximale produktiecapaciteit kunnen bereiken. 
H Y D RA NA UTICS heeft een pioniersrol gespeeld bij de ontwik
keling van hydraulisch gedreven eenheden, waarmee grote lasten 
verplaatst kunnen worden. Bij haar „M arine Railway System” 
rust de last op profielbalken, waarlangs hydraulische vijzels met 
een verplaatsbaar aangrijpingspunt bewegen. Het aangrijpings
punt w ordt gevormd door een hydraulische kleminrichting, die bij 
het einde van de werkslag in een nieuwe positie wordt geplaatst. 
De kleminrichting kan werken op vele soorten profielen en voor 
zowel horizontale als verticale bewegingen gebruikt worden. Wij 
menen dat dit de goedkoopste en veiligste manier is voor het ver
plaatsen van een omvangrijke last. De tabellen 1, 2 en 3 geven 
enkele voorbeelden van kostenbesparingen zoals Amerikaanse 
werven die hebben bereikt.
In  de jaren rond 1955 al begon de doorbraak in de scheepsbouw- 
industrie, m aar pas gedurende de laatste 5 jaar heeft de vernieu
wing goed doorgezet. Tabel 4 geeft een indicatie van de toege
nom en vraag naar scheepsruimte vanaf 1962 tot april 1968 en 
van de groeiverwachting tot 1973.
D oor het toepassen van nieuwe technieken konden de scheeps
bouwers to t nu  toe aan de groeiende vraag voldoen. Grote 
scheepswerven gebruiken tegenwoordig computers voor het be
dienen van de nieuwe uitrusting. Grote vooruitgang is bijvoor
beeld ook geboekt op lasgebied, waarbij gebruik gemaakt wordt 
van geprogrammeerde snijbranders.
H et opmerkelijkste middel om de produktie te verhogen is wel 
het bouwen van zeer grote secties die uiteindelijk worden samen

TABEL I
Kostenvergelijking van twee methoden voor het verplaatsen van 
een schip van 2000 ton over een afstand van 100 m.

Globale schattingen -  in U.S. $

a. H Y D RA N A U TICS systeem
500 tons vijzel, gemiddelde snelheid 30 cm min., pomp, m otor 
en bedieningseenheid. Geen installatie- of modificatiekosten, 
daar de unit zich om de baanprofielen klemt.

gevoegd tot een compleet schip. De mogelijkheid om deze bouw
methode toe te passen wordt echter beperkt door de bestaande 
opstelling van de gebouwen en de kraancapaciteit, die gewoonlijk 
25 to t 50 ton bedraagt.
Om te kunnen voldoen aan de toenemende vraag naar scheeps
ruimte, zal de produktiviteit verhoogd moeten worden. Het zal 
noodzakelijk zijn de produktiefaciliteiten uit te breiden. D aar dit 
echter ook weer afhankelijk is van de beschikbare ruimte aan het 
water, moet hiervan een doelmatiger gebruik gemaakt worden.

Oude werven
Als wij spreken over de bestaande scheepswerven in de Verenigde 
Staten, laten wij de werven die zeer grote schepen (boven 50.000 
ton), alsmede die welke kleine schepen (zoals schepen kleiner dan 
havensleepboten) bouwen, buiten beschouwing.

TA B EL II
Kostenvergelijking van twee methoden om twee 100 tons boeg- 
secties over 250 m  te verplaatsen.

Globale schattingen -  in U.S. $ (Bevindingen bij een Amerikaanse 
scheepswerf).

a. HYDRANAUTICS systeem
(400 ton trekkracht. Inbegrepen zijn slangen, bedienings
eenheid etc. en profielen waarover last werd getransporteerd. 
H et gehele systeem kan later ook voor andere toepassingen 
gebruikt worden):

$  10.000 —

100 manuren a $ 8,—  $ 800.—

b. Transportbedrijf, gespecialiseerd in transport 
van complete huizen

10.800,—

$ 18.000 —

Totaal
120 m anuren à $ 8,'

b. 50 ton winch capaciteit
3300 ft 1 % ' kabel, $ 1,55 per ft (voor
veiligheidsfactor 3: 10 parten)
twee 5-schijfsblokken
M odificaties voor ankerpunt op droogdok
960 m anuren a $ 8,—

Besparing van $ 7.200,—  en de klant heeft het systeem nog jaren 
beschikbaar voor andere toepassingen.

TA BEL III
Kostenvergelijking van twee methoden voor het verplaatsen van 
18 schepen langs een produktielijn naar de plaats waar de schepen 
te water worden gelaten. Totale afstand 250 m. (Gebaseerd op 
ervaring bij een Am erikaanse scheepswerf).

$ 30.960,—  a. HYDRANAUTICS systeem
—  (Gewicht van de last 400 ton. Verplaatsingskracht 100 ton.

$ 20.000,—  Inbegrepen zijn pompen, bedieningseenheid. Geen installatie-
kosten benodigd). M anuren: 1 man

$ 30.000,—  
$ 960,—

5.115,—  
3.000,—  

. 2.500,—  
7.680,—

■ 38.295 —

Totaal $ 10.000,—

500 tons kraan 
36 dagen ä $ 500,— /M anuren: 1 man

Totaal $ 18.000,—

* t.g.v. „Shipbuilding & Equipment Show”, Stockholm, 15-21 jan. 1969.

Besparing $ 8.000,— . E xtra voordeel: de kraan was beschikbaar 
voor verticale verplaatsing van materieel.
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Figuur 1.

Figuur 1 stelt een werf voor waarvan de kapitaalgoederen, zoals 
kranen, hellingen en hallen, werden gebouwd in de periode 
1942-1946. Deze werven zijn vaak gevestigd op plaatsen waar 
men al bouwde in de tijd van de zeilschepen. De indeling is volle
dig afgestemd op de ligging van de hellingen, die bedoeld zijn voor 
schepen tot 150 m en 6.000 ton waterverplaatsing. De breedte is 
gewoonlijk niet meer dan 29 m. Tussen de hellingen is een ruimte 
van 15 m, waarop 25 tot 50 tons kranen rijden.
Als er voldoende ruimte is, is er nog een afbouwkade. Deze werf 
heeft m inimaal 11 ha land nodig en bouwt per jaar circa 3 V» schip 
of eenzelfde hoeveelheid scheepsruimte in kleinere schepen of 
pontons. Zij kan niet voldoen aan de toegenomen vraag en za! 
derhalve haar positie niet kunnen handhaven. Wij zullen nu zien, 
hoe de werf met betrekkelijk bescheiden middelen in staat gesteld 
kan w orden haar plaats te behouden.

E N D  O F  APRIL

TABEL IV.

Gemoderniseerde oude werf
Veranderingen in de scheepsbouw-filosofie hebben geheel nieuwe 
scheepsbouwmethoden mogelijk gemaakt. Daar een werf thans 
vaak orders ontvangt voor het bouwen van een aantal schepen 
van ongeveer hetzelfde type, kan overgegaan worden op het 
fabrieksmatig bouwen van schepen.
Zelfs zeer grote schepen kunnen in een lopende-band procedure 
worden gebouwd. Daar een te bouwen schip niet langer één enkel 
exemplaar is, is het duidelijk dat, als men in staat is zeer grote 
secties economisch te transporteren, een werf aan één helling vol
doende heeft.
De doorlooptijden van de delen van een schip verschillen. Zo zal 
bijvoorbeeld het voortstuwingsgedeelte evenveel tijd vergen als 
de rest van het schip. Bij de oude werf was dan ook de hele helling 
bezet tot dit gedeelte af was en het schip te water kon worden 
gelaten. Met het nu beschikbare transportgereedschap kan met 
het machinekamergedeelte al ruim van tevoren begonnen worden, 
opdat alle afzonderlijke delen gelijktijdig klaar zullen zijn, dan 
aan elkaar gelast worden en als één geheel te water gelaten wordt. 
Figuur 2 geeft weer hoe dit gebeurt: Twee hellingen worden ge
ëgaliseerd en hierop worden de secties gebouwd. De derde helling 
wordt uitgegraven en hier wordt een scheepslift gebouwd, waarop 
de geheel voltooide secties, met pijpleidingen, elektrische leidin
gen enz., aan elkaar worden gelast tot een compleet schip. De 
secties worden verplaatst op een stel profielen, die óf in het beton 
vastgegoten zitten óf los geplaatst zijn.
De figuren 3 en 4 geven een overzicht van de plaatsing van pro
fielen, zoals bij een gemoderniseerde oude werf zou kunnen wor
den toegepast. De profielen zijn hier geplaatst op een betonnen 
bovenlaag en kunnen verplaatst worden om tot een andere op
stelling te komen. Zij steken ±  30 cm boven het beton uit. Als 
de profielen b.v. iets boven het betonoppervlak moeten uitkomen, 
kunnen zij ingegoten worden. Deze methode is echter niet zo 
flexibel als bij de losgeplaatste profielen.
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Figuur 2.

De profielen behoeven niet aan het beton bevestigd te worden, 
omdat de krachten en reactiekrachten inwendig worden opge
vangen door het profiel en het pallet. De cilinders houden de 
krachten op de last en het klemmechanisme in evenwicht. Pallets, 
waarop de secties rusten, worden door een aantal vijzels over het 
netwerk van profielen voortbewogen tot het geheel op de scheeps- 
lift is aangekomen.
Nu wij in staat zijn vrijwel onbeperkte lasten te transporteren, 
kunnen wij dit ook toepassen bij het tewaterlaten. Met dezelfde 
vijzels die het schip gedurende de bouwfase hebben vervoerd, 
kunnen wij het schip langzaam in het water laten zakken. Een 
andere mogelijkheid is het schip in een droogdok te trekken en 
het op die manier te water te laten.
Om de werf geheel te moderniseren moeten, naast het vijzelsys- 
teem en de scheepslift, nog enkele andere wijzigingen worden in
gevoerd. Een automatisch werkende transportband zal het door de 
lassers benodigde staal aanvoeren, zodat niet op verwerkingsmate- 
riaal gewacht behoeft te worden. Gritstalen en gronden van de 
stalen delen geschieden aan het begin van de produktielijn, waar
door dit werk belangrijk w ordt vereenvoudigd. Elektrische lei
dingen en pijpleidingen worden in de secties aangebracht. N adat 
deze aan elkaar zijn gelast, worden de leidingen verbonden. De 
oude werf zal het nuttig oppervlak en de produktiecapaciteit zo
danig hebben vergoot, dat zij, zonder het werfterrein te vergroten, 
aan de verwachte toename in vraag van 12,3 % per jaar of 
66,6 % tot 1974, zal kunnen voldoen.
Een scheepswerf in California, die poolbevoorradingsschepen van 
45 m lengte bouwt, heeft m et behulp van een HYDRANAUTICS 
vijzelsysteem de werkcapaciteit met 30 % opgevoerd.
Studies bij andere werven toonden aan, dat soms zelfs een pro- 
duktietoename van 66 % mogelijk is.

De nieuwe werf

In vele gevallen zal het niet mogelijk zijn, om op het bestaande 
terrein verder uit te breiden.

Voor het eerst in de geschiedenis van de scheepsbouw worden nu 
echter de uitbreidingsplannen ontworpen door gespecialiseerde 
ingenieursbureaus. Deze ontwikkeling heeft geleid to t een revolu
tionaire opzet. Zeer grote tankers en containerschepen kunnen nu 
in secties worden gebouwd. Deze secties staan op stalen pallets, 
die over het werfterrein kunnen worden getransporteerd. De 
figuren 5, 6 en 7 tonen het ontwerp voor een nieuwe scheepswerf 
met 3 parkeerplaatsen. De bouw van de secties begint op de eerste 
parkeerplaats waar zij worden afgebouwd en dan zijdelings naar 
parkeerplaats 2 geschoven. H ier worden de secties naar elkaar toe 
geschoven en aan elkaar gelast. De losse profielen, die tussen 1 en 
2 waren geplaatst, worden nu tussen 2 en 3 bevestigd. H et ge
deeltelijk voltooide schip w ordt nu naar parkeerplaats 3 gescho
ven, die tegelijkertijd de scheepslift is. H ier wordt het schip 
afgebouwd en te water gelaten. D it ontwerp is voor schepen met 
een staalgewicht van 7000 ton.
Een ander zeer vooruitstrevend transportsysteem, dat in het geheel 
geen profielen m eer nodig heeft, noemen wij YARDW ORM . H et 
is een volledig gemechaniseerd pallet, dat kan bewegen in lengte
en dwarsrichting, hoogteverschil kan overbruggen en om 3 assen 
versteld kan worden.
In  het kort kan gesteld worden, dat met behulp van dit 
HYDRANAUTICS produkt dezelfde werkzaamheden steeds op 
één zelfde plaats verricht kunnen worden, w aardoor een soort 
lopende-bandsysteem benaderd wordt.
D aar de pallets in zes richtingen beweegbaar zijn, is het mogelijk 
de secties volledig te stellen voor het lassen. Een zeer groot, vlak 
terrein is de noodzakelijke voorwaarde voor het toepassen van de 
YARDW ORM. N aarm ate dé secties hun voltooiing naderen, 
komen zij dichter bij elkaar en verplaatst het geheel zich verder 
naar de waterkant.
Als het schip volledig is afgebouwd, wordt het te water gelaten. 
De planning en begeleiding van de werkzaamheden worden ver
richt door middel van een computer. De droom van de scheeps
bouwer: „Bouw een aantal standaardeenheden en stel daaruit 
verschillende soorten schepen samen” , wordt nu dicht benaderd.
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HET 17e NATIONALE CONGRES V O O R  ELEKTROW ARM TE EN ELEKTROCHEMIE

Het 17e nationale congres voor elektro- 
warmte en elektrochemie, georganiseerd 
door het Nederlands Instituut voor. Elek- 
trowarmte en Elektrochemie (NÏVEE) 
werd op 23 oktober 1969 te Delfzijl ge
houden. Als gastheer fungeerde de Ko
ninklijke Nederlandse Soda-industrie.
De morgen was gewijd aan twee lezin
gen, de eerste door de voorzitter, prof. 
dr. ir. H. C. J. H. Gelissen met als onder
werp: „Aardgas en de elektrothermische 
en elektrochemische industrie” en de 
tweede door dr. F. A. Schneider van het 
laboratorium voor elektrochemie van de 
T.H. te Eindhoven met als titel: „Heeft 
de elektromobiel w'eer een toekom st?”
Prof. Gelissen legde er in zijn betoog de 
nadruk op, dat de elektrothermische en 
elektrochemische industrie staat of valt 
met de prijs van de benodigde energie
bron. In dit verband kon hij tot zijn 
voldoening het succes van de politiek van 
de regering constateren, die een „potje” 
aardgas ter beschikking had gesteld voor 
nieuwe industrieën op dit gebied, w aar
van de sodafabriek te Delfzijl (onderdeel 
van de N.V. Koninklijke Nederlandse 
Zoutindustrie) er een van is.
Dr. Schneider begon zijn lezing met de 
noodzaak te constateren om in de naas
te toekomst de benzinemotor, als weldra 
de grootste luchtvervuiler, uit het stads
verkeer te verbannen. In dit verband 
merkte hij op, dat onlangs in Los Angeles 
met slechts één stem meerderheid een 
voorste! om de binnenstad voor autom o
bielen te sluiten verworpen werd. Of het

mogelijk is in het stadsverkeer de auto 
m et benzinem otor door een elektromo
biel te vervangen hangt er alleen af van 
de mogelijkheid daarvoor een passende 
Stroombron ter beschikking te hebben. 
Uitvoerig toonde hij aan, dat de tegen
woordige accu daarvoor niet in aanm er
king kan komen. Stelt men aan ’n dergelijk 
voertuig voor stadsverkeer redelijke eisen, 
bijv. drie uur rijtijd met max. snelheid 60 
km /h, dan kom t men bij toepassing van 
een loodaccu daarvoor alleen tot een ge
wicht van ca. 500 kg. Hetzelfde geldt 
voor andere bekende accumulatoren, ter
wijl de allerwege ondernom en onderzoe
kingen op dat terrein voor zover bekend 
nog weinig resultaat schijnen te hebben. 
Daarbij m oet ook in het oog gehouden 
worden, dat toepassing van betrekkelijk 
zeldzaam voorkom ende elektrodem eta- 
len, zoals cadm ium  en indium juist door 
hun zeldzaam heid niet geschikt zijn voor 
een „populair” gebruik. Ook de brand
stofcel, zoals die in satellieten toegepast 
wordt, blijkt voor het beoogde doel ge
heel onbruikbaar.
Dit alles klonk weinig hoopvol, m aar ge
lukkig w'as dr. Schneider in staat aan het 
eind van zijn betoog opgewekte klanken 
tt- laten horen. In  Eindhoven is men bezig 
met de ontwikkeling van een accu, waar
bij voor de elektroden nikkel en zink, dus 
algemeen voorkom ende metalen gebruikt 
worden en als elektroliet natrium m etabo- 
raat. D e voorlopige resultaten wekken de 
verwachting, dat hiermee t.z.t. een be
vredigende oplossing voor het probleem 
zal kunnen worden gevonden.

N a de lunch was het woord aan ir. W. 
PI. van den Broek, chef van de Che- 
misch-Fysische Dienst van de Soda-indus
trie met als onderwerp: „D e chloor-alkali 
elektrolyse” .
Opgem erkt moet worden, dat de Soda- 
industrie lang niet alleen soda produceert. 
Dit blijkt uit het bijgaand produlctiesche- 
ma. Als toe te voeren grondstoffen zijn 
hierin, behalve aardgas en water, opge
nom en steenzout, kalksteen en cokes, 
met nog enkele andere stoffen voor de 
vervaardiging van organische produkten. 
H et zout w ordt aangevoerd als pekelop- 
lossing uit de boringen van Heiligerlee 
en Zuidwending door leidingen van ca. 
20 km lengte. Voor het verkrijgen van 
deze pekel wordt in de boringen (tot ca. 
1500 m diep) water gepompt, dat het 
zout oplost en dat weer naar de opper
vlakte stijgt. De kalksteen w ordt uit Bel
gië met binnenvaartuigen aangevoerd.
De soda w ordt vervaardigd volgens het 
Solvay-proces. De kalksteen w ordt in 
kalkovens met cokes gebrand, w aardoor 
ongebluste kalk (CaO) ontstaat onder af
gifte van koolzuur (CCL). D it C 0 2 w ordt 
in de carbonisatietorens door de pekel ge
leid, nadat aan deze laatste ammonia 
(NFI-j) is toegevoegd. E r ontstaat dan 
natrium hydrocarbonaat, H aH C O ;ï en 
ammoniumchloride, N H :iCl. H et 
NaPICO;; wordt door calcineren omgezet 
in soda, N A 2CO;j, waarbij w ater en 
C 0 2 vrijkomen, dat weer aan het proces 
w ordt toegevoegd. De am m onium chlori
de geeft met kalk ammonia, die naar de 
absorptietorens gaat en calciumchloride,
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dat door een 700 m lange leiding naar 
zee wordt afgevoerd. Alles samengeno- 
men kan men dus vaststellen, dat de 
chloor uit het zout vervangen w ordt door 
de CO-; -groep uit het C aC O ;!, waardoor 
dit overgaat in C aC L. Dus: 2NaCl +  
CaCO;. =  N a2CO;i +  CaCl2.
Een groot deel van de pekel w ordt echter 
in vier achter elkaar geplaatste vacuüm- 
destillatietoestellen ingedampt, waarna 
het zout uitkristalliseert. D it zout is voor 
industrieel gebruik bestem d (meer dan 
een m iljoen ton per jaar). Tafelzout wordt 
alleen door de fabriek in Hengelo gepro
duceerd.
Uit de pekel w ordt eveneens glauberzout 
(calcium hydrosulfaat) afgescheiden. 
V ooral voor het indam pen van de pekel 
en de soda-oplossing zijn grote hoeveel
heden verwarmingsstoom van lage druk 
nodig. Deze stoom w ordt verkregen uit 
hogedrukstoom ketels en geëxpandeerd in 
aftap-tegendrukturbines, die de elektrici
teit voor het bedrijf leveren (thans ca. 50 
MW). D aardoor bestaat er evenwicht tus
sen kracht- en w arm teproduktie, zodat 
er norm aal geen beroep op het provin
ciale elektriciteitsnet behoeft te worden 
gedaan. Toen echter begonnen werd met 
de fabrikatie van chloor langs elektroly
tische weg (het eigenlijke onderwerp van 
de lezing van ir. V an  den Broek) dreigde

dit evenwicht verstoord te worden door 
de grote hoeveelheid elektriciteit, die 
hiervoor nodig is.
Daarom werd besloten twee gasturbines 
met uitlaatgasketels aan de centrale toe 
te voegen (één ervan is reeds in bedrijf), 
die in verhouding meer kracht en minder 
warmte leveren, zodat het evenwicht her
steld werd.
In het produktieschema is linksonder de 
chloorbereiding aangegeven. Men ziet, 
dat er voor de elektrolytische bereiding 
twee methoden toegepast worden, m et zg. 
kwikcellen en met diafragmacellen. Het 
principe van beide is hetzelfde. Voert 
men door een oplossing van NaCl een 
gelijkstroom, dan worden de negatief ge
laden chloor-ionen naar de positieve pool, 
de anode, gevoerd, waar ze hun lading 
afgeven, zodat chloorgasmoleculen ge
vormd worden. A an de negatieve pool, 
de kathode, ontstaat op overeenkomstige 
wijze natrium. Nu bestaat bij de kwikcel
len de anode uit een laag kwik, waar
mee het natrium een kwikamalgaan 
vormt. Door toevoeging van water wordt 
het natrium  omgezet in bijtende soda, 
NaOH, dat als geconcentreerde oplossing 
of in vaste toestand verkocht wordt, ter
wijl het kwik weer in het bad terugge
voerd wordt. Bij de diafragmacellen be
staat de anode uit ijzergaas, dat bekleed 
is met asbest, dat het diafragma vormt.

Het natrium, dat hier gevormd w ordt, 
verbindt zich met bet omringende w ater 
tot NaOH, waarbij waterstof vrijkomt, 
dat tussen anode en diafragma afgevoerd 
wordt. Uit het schema ziet men, dat d e  
oplossing uit de diafragmacel door
stroomt naar de ammonia-absorptietoren 
van de sodabereiding en dus voortdurend 
door verse pekel vervangen moet w or
den.
In  beide gevallen bestaat de kathode u i t  
grafietplaten. Voor een economisch b e 
drijf is het nodig, dat de afstand tussen 
anode en kathode zo klein mogelijk is. 
Daar de grafietkathoden voortdurend a f 
branden, moeten, deze bij de kwikcellen 
steeds bijgesteld worden. Bij de d ia 
fragmacellen is dit niet mogelijk; in d e  
toekomst zullen deze grafietplaten v e r
vangen wordt door kathoden met een  
bekleding van titaan.
Voor de zuivering van het chloor w ordt 
dit vloeibaar gemaakt, in de oudste i n 
stallatie door compressie tot ca. 8 a to , 
in de nieuwste door afkoeling tot -33 °C . 
Het vloeibare chloor wordt voor de v e r
zending in tankwagens geladen, w aarin 
dus een druk van ca. 8 ato, afhankelijk 
van de temperatuur, heerst.
N a afloop van de lezing werd een excur
sie gemaakt naar de chloorfabriek, w aar
mee dit zeer geslaagde congres besloten 
werd.

R D M  S T A R T  B O U W  PASSAGIERSSCHIP

M et het plaatsen van twee complete dub
bele bodemsecties m et gewichten van 35 
en 41 ton is bij De Rotterdam sche 
Droogdok Maatschappij N.V. een begin 
gem aakt met de bouw van een 14.000 brt 
m etend passagiersschip, dat speciaal 
is ontworpen voor het uitvoeren van 
cruises. D e RDM , die deel uitm aakt van 
de Rijn-Schelde Groep, ontving de bouw
opdracht voor dit schip begin mei van dit 
jaar van de Am erikaanse charterlucht- 
vaartm aatschappij Overseas National 
Airways, Inc. te New Y ork. De opleve
ring zal in het voorjaar van 1971 plaats
vinden. M et de uitvoering van dit nieuw
bouwproject is een bedrag gemoeid van 
ca. 50 miljoen gulden.
H et schip krijgt een lengte over alles van 
144 m eter en een breedte van ruim 
21 meter. De holte (gerekend to t het A- 
dek) bedraagt 12,6 meter.
H et zeven dekken tellende passagiers
schip zal een dienstsnelheid gaan ont
wikkelen van 24 knopen. D aartoe wordt 
het uitgerust met een uit vier dieselmoto
ren bestaande voortstuwingsinstallatie 
met een totaalvermogen van 27.000 pk 
op twee assen met verstelbare schroeven. 
Voorts voorziet het bouwplan in een 
boegschroef, met behulp waarvan het 
al- en ontmeren in de aanloophavens

eventueel zonder sleepbootassistentie kan 
geschieden.
De passagiersaccommodatie biedt mini
maal plaats aan 750 personen in één 
klasse. Alle passagiers worden onder
gebracht in tweepersoons hutten (voor het 
merendeel buitenhutten). Afgezien van 
deze huttenaccommodatie en de nodige 
faciliteiten voor de civiele dienst aan 
boord, zullen op de verschillende dekken 
aantrekkelijke ruimten voor de passa
giers worden gecreëerd, zoals lounges, 
bars, een zwembad en een nachtclub. 
Het gehele schip wordt volledig air
conditioned, terwijl automatische stabili- 
satievinnen de passagiers ook onder min
der gunstige weersomstandigheden een 
aangename reis zullen garanderen. Van
zelfsprekend zal het cruiseschip voldoen 
aan de nieuwste internationale veilig
heidsvoorschriften.
Het ligt in de bedoeling dat dit cruise
schip na oplevering in de wintermaanden 
in het Caraïbische gebied en gedurende 
de zomer in Europese wateren zal 
opereren.
Na de passagiersschepen Nieuw Zeeland, 
Simon Bolivar, Nieuw Amsterdam  en 
Rotterdam  is dit het vijfde passagiers
schip dat de RDM  gaat bouwen en het 
eerste voor buitenlandse rekening.

A m erikaanse  „varende tentoon
stelling” van meet- en regeltechniek

Goede transacties, veel contacten, t e 
vreden exposanten, voldane bezoekers, a l 
dus kan het resultaat van het driedaagse 
bezoek aan Rotterdam van het m.s. L ore- 
lei met de Amerikaanse tentoonstelling 
van industriële meet- en regeltechniek s a 
mengevat worden.
Hoewel tengevolge van de verlate a a n 
komst door de mist de drie dagen in -  
krompen tot twee-en-halve dag, was h e t 
aantal bezoekers in Rotterdam pl.m .
1.100 en daarmee het hoogste van d e  
steden aan de Rijn, waar geëxposeerd 
werd, nl. in Keulen, Wiesbaden, K arls- 
ruhe, Duisburg en Rotterdam.
Zoals bekend, was de tentoonstelling u i t
sluitend voor deskundigen bestemd. E en  
aantal exposanten slaagde er in N eder
landse vertegenwoordigers te vinden, a n 
dere deelnemers zijn nog in onderhande- 
ling. Hiermee is het hoofddoel bereikt 
van de 15 firma’s, die tot dusver in E u ro 
pa nog niet vertegenwoordigd waren.
Een zegsman van de organisatoren v an  
de expositie verklaarde, dat het goede 
resultaat vooral te danken is aan d e  
steun, die tijdens de voorbereiding v an  
de Nederlandse overheid en de industrie 
verkregen is.



O VER D R AC H T V1SFABR1ESCSSCH1P „G ERO I ELTIG EN A”
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31 O ktober 1969 is in Vlissingen-Oost op 
de werf „Scheldepoort” van de N.V. Ko
ninklijke M aatschappij „de Schelde” te 
Vlissingen, lid van de Rijn-Schelde Groep 
het visfabrieksschip Geroi Eltigena aan 
de opdrachtgevers, v/o Sudoimport te 
M oskou, overgedragen.
Kapitein J. M. Matsevich nam namens 
opdrachtgevers het nieuwe schip in ont
vangst. De belangstelling van Russische

zijde voor de feestelijkheid was groot. De 
Russische ambassadeur, Zijne Excellen
tie V. F. Lavrov was met talrijke hogere 
functionarissen aanwezig, alsmede 
de handelsvertegenwoordiger van de 
U.S.S.R. in Nederland, de heer A. G. 
Tikhonov met leden van zijn staf. De 
voltallige directie van „de Schelde” , 
waaronder de nieuwe voorzitter van de 
directie, ir. J. Bout, trad als gastheer op.

Nog om andere redenen had deze ople
vering een bijzonder karakter. De Geroi 
Eltigena is het tiende en laatste schip in 
een serie van tien identieke visverwer- 
kende koelschepen. N a deze overdracht 
heeft „de Schelde” thans sinds 1954 to 
taal zestien technisch gecompliceerde, a r
beidsintensieve schepen aan Russische 
opdrachtgevers geleverd.

DE GÖTAVERKEN-GROEP O N T V A N G T  EEN BESTELLING OP EEN ZEER G R O O T

CONTAINERSCHIP

De drie scheepvaartmaatschappijen, A /S  
Det Ostasiatiske Kompagni te Kopen
hagen, Wilh. Wilhelmsen te Oslo en AB 
Svenska Ostasiatiska Kompaniet te Go
thenburg, die samen de Scandinavische 
Verenigde Scheepsdiensten Scanservices 
vormen, hebben vier containerschepen be
steld van ongeveer 29.000 ton dw. voor 
hun lijn naar het Verre Oosten.
De dienstsnelheid is berekend op 26 
knoop m et een ladingcapaciteit van onge
veer 1.700 containers van 20 ft per schip. 
De vier schepen zijn bij onderstaande 
scheepswerven besteld:
2 schepen bij Burmeister & Wain te Ko
penhagen;
1 schip bij de M itsui Shipbuilding & Engi
neering Co. in Japan;
1 schip bij Götaverken (wordt gebouwd bij 
de dochtermaatschappij van Götaverken 
Öresundsvarvet te Landskrona).
Verwacht wordt, dat de aflevering zal 
plaatsvinden in ’72 voor alle vier de sche
pen. H et in Zweden gebouwde schip zal 
zeer waarschijnlijk het eerste schip in deze

serie worden.
Met de contracten is een bedrag van meer 
dan een half miljard Zw. kr. gemoeid. De 
prijs van de vier schepen is in totaal 440 
miljoen Zw. kr. en daarbij komt nog een 
bedrag van 88 miljoen Zw. kr. voor con
tainers.
De lengte van het schip zal 275 m bedra
gen, de breedte 32 m. Het schip, dat op de 
Öresundsvarvet in Landskrona gebouwd 
wordt, zal uitgerust worden met diesel

m otoren met grote cilindermiddellijnen 
van het fabrikaat Götaverken, die 72.000 
epk zullen leveren, . verdeeld over drie 
motoren, die op afzonderlijke assen wer
ken..
Wegens de grote snelheid van de schepen 
rekent de rederij erop, dat er zes rondrei
zen *per jaar zullen worden uitgevoerd, 
vergeleken met drie rondreizen van de 
bestaande tonnage. Dit komt neer op één 
afvaart iedere 15 dagen uit Scandinavië.

Artist’s impression



M.S. „DUNCANSBY HEAD”

Op 21 oktober 1969 werd bij N.V. Scheepswerf „D e H oop” te 
Lobith te water gelaten het m.s. Duncansby Head bestemd voor 
ntessrs. Christian Salvesen Ltd. te Leith (Schotland). Managers: 
A. F. Henry & MacGregor Ltd., Leith (Schotland).
Het schip werd gedoopt door mrs. G. P. S. Macpherson.
De hoofdafmetingen zijn: lengte over alles 112,50 m, lengte tussen
1.1. 105,97 m, breedte 15,80 m, holte 8,85 m en diepgang 6,86 m. 
De deadweight bedraagt ongeveer 7030 l.tons. Ruiminhoud pl.m.
285.000 kubieke voet.
Het schip zal een snelheid van pl.m. 13,2 knopen krijgen en daar
toe worden voortgestuwd door een MAN-motor, type G8V52/74, 
met een vermogen van 3450 epk bij 240 omw/min.
Op de vrijgekomen helling werd de kiel gelegd voor een auto/ 
passagiersveerboot voor Venezolaanse rekening.

OPSLAGSCHIP „ P A Z A R G A D ”
i

Het grote opslagschip voor ruwe olie Pazargad, dat door De 
Rotterdam sche Droogdok Maatschappij en de Dok- en Werf- 
M aatschappij W ilton-Fijenoord (beide leden van de Rijn-Schelde 
Groep) in samenwerking wordt gebouwd, is 29 oktober jl. in het 
grote reparatiedok 8 van W ilton-Fijenoord opgenomen.
N adat de RD M - en Wilton-secties bovenwater bij de RDM  zijn 
gekoppeld, wordt nu het onderwaterdeel in dok samengelast. Met 
eigen sleepboten werd het gevaarte van Rotterdam naar Schiedam 
versleept.
N a het afronden van de koppelingswerkzaamheden zal er door 
W ilton-Fijenoord nog een oliereinigingsinstallatie op het dek wor
den aangebracht.
De afmetingen van de Pazargad zijn: 154 meter lang, 45 meter 
breed en 26 meter hoog.

„HÖEGH BEAVER” 

VERLENGD

Het Noorse schip Höegh Beaver is on
langs van de werf van Dok- en Werf- 
Maatschappij W ilton-Fijenoord in Schie
dam (Lid van de Rijn-Schelde Groep) in 
ballast naar Londen vertrokken.
Op 24 september werd een nieuwe mid- 
densectie tussen het voor- en achter
schip geplaatst, waardoor de Höegh 
Beaver ruim 21 m eter langer werd en 
het draagvermogen met meer dan 2000 
ton toenam. Op de foto is ook duidelijk 
het nieuwe laadgerei te zien, dat door de 
Schiedamse w'erf op de nieuwe sectie 
werd aangebracht.



J. A. VAN AKEN 65 JAAR

Op 20 november 1969 bereikte de heer 
J. A. van Aken, hoofd-ontwerper van 
Lips N.V. Scheepsschroevengieterij, de 
pensioengerechtigde leeftijd van 65 jaar. 
Bij dit afscheid, dat in intieme kring werd 
gevierd, past het een terugblik te werpen 
op de loopbaan van de heer Van Aken en 
de verdienste te memoreren die hij zowel 
in eigen land als internationaal voor zijn 
vakgebied, weerstand en voortstuwing 
van schepen, heeft gehad.

Geboren te Breda in 1904, slaagde hij in 
1924 voor het examen Scheepsbouwkun- 
de van de H.T.S. te Dordrecht. Daarna 
volgde een periode van tien jaar waarin 
de heer Van Aken werkzaam was bij ver
schillende werven, de N.V. IJsselwerf, 
Kon. Maatschappij „De Schelde”, „De

Biesbosch” , J. en K. Smit en de Rotter- 
damsche Droogdok Mij. In 1935 trad de 
heer Van Aken in dienst bij het Neder
lands Scheepsbouwkundig Proefstation 
te Wageningen. In 1949 gaf hij zijn functie 
als hoofd van de tekenkamer van het 
Proefstation op om in dienst te treden als 
hoofd van de ontwerpafdeling bij Lips 
N.V. Scheepsschroevengieterij te Drunen. 
De werf- en sleeptankerervaring van de 
heer Van Aken zou spoedig van grote 
betekenis blijken voor de groei van het 
bedrijf waar hij tenslotte twintig jaar zijn 
krachten aan zou geven. Zowel door zijn 
persoonlijke contacten als door zijn tal
rijke publicaties, waarvan onderstaande 
lijst moge getuigen, verwierf hij zich inter
nationale faam op het gebied van scheeps
voortstuwing. Zo werd hij in 1960 „Com-

m ander of Honour” van de vereniging 
van scheepsbouwkundige studenten van 
de Technische Hogeschool van Trond
heim. Gedurende twintig jaar is hij lid 
geweest van de International Organisa
tion for Standardisation sub-commission 
H2a.
N adat de heer Van Aken zo lang de Ne
derlandse scheepsbouwtraditie met zo 
veel toewijding en kunde heeft gediend, 
wensen wij hem toe dat hij nog lang van 
zijn welverdiende rust zal kunnen genie
ten. Wellicht zal hij tevens de tijd vinden 
om in „Schip en Werf” nog eens wat te 
laten verschijnen van het vele wetens
waardige over de geschiedenis van de 
scheepsschroef dat hij in zijn archief be
waart.

Ir. Th. J. W. van Lammeren

Publikaties door J. A. van Aken.

Lam m eren, W . P. A . van en J. A . van Aken: 
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A ken , J. A . van en K . Tasser on: „Over de 
invloed van de vorm  van de skeletlijn van 
draagvleugelprofielen, toegepast bij scheeps
schroeven, op het rendem ent en de cavitatie- 
eigenschappen” . Polytechnisch Tijdschrift, 
no. 35-36, 1954.

A ken, J. A . van en K . Tasseron: „C om par
ison between the open-water efficiency and 
thrust on the „Lips-Schelde” controllable- 
pitch propeller and those of ,,Troost”-series 
propellers” . International Shipbuilding P ro 
gress 2, no. 5 ,1955.
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N ED ER LA N D SE V E R EN IG IN G  VAN T EC H N IC I OP SCH EEPVA A RTG EBIED
Programma van lezingen voor het najaar 1969 en het voorjaar 1970

„Beschouwingen over Zweedse scheepsbouw” 
door prof. ir. J. H . Krietem eijer do 27 november R otterdam

vr 28 november Am sterdam
„Num eriek bestuurde brandsnijmachines in de scheepsbouw” 

door ir. A. W. Ruys, drs. H. Ie di 9 december Groningen
G rand, van het Nederlandsch do 11 december Rotterdam
Scheepsbouwkundig Proef- vr 12 december Am sterdam
station Wageningen, alsmede 
ir. H. B. Teng, N.V. Koninkl.
M aatschappij „De Schelde” 
en J. Münzel, M esser Gries- 
heim.

„M oderne inzichten betreffende elektrische installaties aan 
boord van schepen” 

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

H et bezoeken van vergaderingen waarin lezingen worden gehouden, 
gelieve men dus alleen te doen na ontvangst van een convocatie.

„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.

NIEUW SBERICHTEN
P E R S O N A L I A  

W. van de W etering t
O p 12 novem ber 1969 overleed te Schie
dam  in de leeftijd  van 67 ja a r  de heer 
W. van de W etering, adviseur en oud-direc- 
teu r N .V . H ou thandel W. S. van de W ete
ring  & Co., Schiedam .

Lloyd’s Register onderscheiden
A an L loyd’s Register o f Shipping is on
langs de Italiaanse „O scar voor de E xport”- 
onderscheid ing  uitgereikt. De plechtigheid 
vond  p laats in Rom e. De Italiaanse „O s
ca rs” w orden  elk jaa r toegekend aan  in te r
nationale organisaties en  m aatschappijen  die 
zich verdienstelijk hebben gem aak t voor de 
bevordering van de Italiaanse export.

M utaties bij D et norske Veritas
T o t p laatsvervangend d irec teur van D et 
norske V eritas is de heer H. F . G rorud  
benoem d. D eze m aatschappij benoem de 
tevens twee „ch ief surveyors”, de heren
E. N aestvold  en E. M. Q. Rpren.
O ok w erd in Essen een cen traa l kan too r 
voor de D uitse B ondsrepubliek ingericht, 
m et als le ider de „p rincipal surveyor” 
T h o rb jp rn  A anderud .

Oranje Lijn
In tegenstelling tot eerder gedane m ede
delingen zal de H olland-A m erika Lijn de 
dienst op  C an ad a  en de G ro te  M eren, die 
to t nu toe door de O ranje Lijn (M aatschap
pij Z ee transport) N .V . werd onderhouden, 
na 1 jan u ari 1970 onder dezelfde naam  
met gecharterde schepen voortzetten.
Evenals voorheen zullen de reizen w orden 
gem aakt in de lijndienst van de Tacline 
(T rans-A tlan tic  Lakes Line) op C anada en 
de G ro te  M eren.
In verband m et deze beslissing zal de K o
ninklijke Java-C hina-P aketvaart L ijnen N .V . 
na afw ikkeling  van enkele nog lopende 
belangen, haar 50 %  aandeel in de 
O ran je  Lijn aan de H olland-A m erika Lijn 
overdragen.

Symposium Onderwatertechniek

Op 10 en 11 jun i 1970 w ordt te D en H elder 
een in ternationaal sym posium  over onder
w atertechniek gehouden.
H et sym posium  w ordt georganiseerd door 
het K oninklijk  Instituu t voor de M arine in 
sam enw erking m et de afdeling onderw ater
techniek van het K oninklijk Instituut van 
Ingenieurs.
B elangstellenden, die te  zijner tijd nadere 
inform atie h ierover w ensen te ontvangen, 
w ordt verzocht zich op te geven op onder
staand adres:
Sym posium  Com m issie, K oninklijk Insti
tuu t voor de M arine, H et N ieuwe Diep 8, 
Den H elder.

Geslaagd voor het doctoraal examen voor 
elektrotechnisch ingenieur

A. J. de Boer, ’s-G ravenhage; J. J. Bos, 
A bbenes; P. Breedijk, Overveen; S. van 
B rum m elen, W addinxveen; J. B. Büchner, 
Bussum; W . P. van  D eursen, ’s-G ravenha
ge; H. J. M. D opper, D elft; J. B. G nade- 
berg, R otterdam ; S. G oede, Rotterdam ; J. 
N . M . de G rood, Rijswijk; G. H erm ann, 
V oorburg; J. H obbij, ’s-Gravenhage; C. 
Jongerden, G ouda; C. K agenaar, Leider
dorp; A. W. M. van der K laauw , ’s-G ra
venhage; F . H . K nottenbelt, H aarlem ; C. 
T. Koole, Leiden; J. A. J. M. M artinot, 
D elft; J. C. Mes, ’s-G ravenhage; J. D. 
M ijnlieff, Zeist.
F. T. A. van Noesel, A rnhem ; J. A . Oud- 
m aijer, Schiedam ; J. M. Pieper, Delft; K. 
Rozem a, G roningen; G . L. van Rij, Delft; 
J. H. S inkeler, D elft; K. V irägh, ’s-G ra
venhage; H. H. de Vries, D elft; J. J. P. de 
Vries, D elft; H . van V ulpen, Bunnik; J. E. 
W agner, Rijswijk; E . W eiffenbach, Huizen; 
J. R. W esterveld, D elft; D. P. van Wijk, 
Leiden; J. J. W ijnands, Rotterdam ; R. A. 
van Zurk , K atw ijk aan Zee.

Centraal Bureau Bedrijfsnormalisatie 
Nederlandse Scheepsbouwindustrie
Bovengenoemd „b u reau ” m aak t de volgen
de BNS-normen bekend:

Algemeen constructiestaal, Ongelegeerd
staal, warm gewalst
BNS 014000 bl. 0 sta f ruw  rond
BNS 014300 bl. 0 staf halfrond  en plat-
halfrond
BNS 014400 bl. 0 p la t (b ^  150 mm)

Scheepsbouwstaal, Ongelegeerd staal, w arm 
gewalst
BNS 018000 bl. 0 sta f ruw  rond
BNS 018100 bl. 0 staf ruw  vierkant
BNS 018300 bl. 0 staf halfrond  en plat-
halfrond
BNS 018400 bl. 0 p la t (b <  150 mm)
BNS 020000 bl. 0 strip  (b >  1 50 mm).

Nederlandse Scheepsbouw volgens de 
driemaandelijkse lijst van Lloyd’s Register 
of Shipping
ln  N ederland w aren op 30 septem ber 1969 
in aanbouw  818.613 tons, een verm eerde
ring van 5.709 tons t.o.v. het voorgaande 
kw artaal. O rders w aar nog nie t aan was 
begonnen beliepen 837.504 tons tegenover 
48.108 tons in het voorgaande kw artaal.
Van de totale N ederlandse orderportefeu il
le van 1.656.000 bestaat 1.175.000 tons uit 
tankers, 46.000 tons u it bulkcarriers,
248.000 tons u it general cargo schepen, 
6 000 tons uit vissersschepen en 182.000 
tons gross uit diverse soorten.

Ballast-Nedam Groep N .V . boekte dit jaar 
omzet van 300 miljoen
De Baliast-Nedam  G roep N .V . heeft in 
1969 een om zet geboekt van ƒ 300 mln, 
waarm ede de resu ltaten  over dit jaa r be
paald niet achter zijn gebleven bij die van 
1968. 1969 is bepaald  een gunstig jaa r ge
weest —  zo deelde de heer F . A. M. de 
V ilder onlangs m ede aan boord van de 
nieuwe aanwinst van de N .V ., de sleephop
perzuiger Oranjestad  —  en hij voegde er 
aan toe dat de o rderportefeu ille een bedrag 
van ƒ 300 mln vertegenw oordigt. D e heer



D e V ilder deelde verder m ede dat de di
rectie in  de toekom st van plan is halfjaar
lijkse m ededelingen te doen over de gang 
Van zaken, opdat meer bekendheid zal kun 
nen w orden gegeven aan het wel en wee 
Van de N.V.
D e groep gaat nauw  sam enw erken met het 
Italiaanse bedrijf Vianini. V an dit concern 
heeft de groep onlangs voor een bedrag van 
10 m iljoen gld. de sleephopperzuiger Oran
jestad  overgenom en. D eze is reeds ingezet 
aan  he t onderhoud van  de toevoersgeul, 
de vaargeul en de bekkens to t aan  de sluizen 
van IJm uiden. V erder w ordt m et de hopper 
zeezand aangevoerd in  de k lapput bij het 
F orte iland  te IJm uiden.
H et schip is in  1965. voor Italiaanse reke
ning gebouwd op de werf van  V erschure 
& Co’s Scheepswerf en M achinefabriek 
te  A m sterdam , waar het dit ja a r ook is 
verlengd to t een lengte tussen de loodlijnen 
van  98,90 m eter. Volgens de directie van 
de Ballast-N edam -G roep zullen de m aat
schappijen geheel zelfstandig blijven. M et 
de grotere m arktkennis van de ene m aat
schappij en de „know-how” van de andere 
zal op de w ereldm arkten nu  gezamen
lijk geopereerd worden. D oor de samen
w erking heeft m en de beschikking over 7 
schepen met een totale hopper-capaciteit 
van 50.000 ton. De schaalvergrotingen, die 
zich op allerlei gebieden openbaren, zijn 
eveneens van invloed op de baggerwereld, 
aldus de directie.
D e groep heeft een hopperzuiger, op
levering begin 1970, van 12.000 ton  in 
aanbouw  bij de I.H .C . waarbij een bedrag 
van 25 m iljoen gld. is gemoeid. D e finan
ciering van deze aankoop is geheel rondj. 
Een grotere capaciteit van de vloot is nodig 
voor he t op diepte . brengen en houden 
van o.m . de z.g. oliegeulen.
M et ingang van 1970 zullen volgens de 
directie halfjaarlijkse mededelingen over de 
gang van zaken bij de m aatschappij te  ver
w achten zijn. Om  bij te blijven in de ontwik
kelingen en de groei van de baggerm arkten, 
zullen in de naaste toekom st, de investe
ringen hoog worden. In  het jaarverslag zal 
echter uitsluitend w orden verm eld dat deel 
wat werkelijk effectief hiervoor is uitge
geven.

Japan in de wereld van de scheepsbouw

Gelijke tred  houdend m et de ontwikkeling 
van de Japanse scheepsbouwindustrie, heeft 
de Japanse scheepsm achine-industrie in 1968 
een om zet bereikt van ruim  710 m iljoen 
dlr. D aarvan is voor ongeveer 310 m iljoen 
dlr. geïnstalleerd in door Japanse werven 
voor de export gebouwde schepen, terwijl 
er voor 50 m iljoen dlr. aan m achines rech t
streeks is uitgevoerd. Aldus deelde de heer 
Itsuo M atsushita, president van de Japan 
Ship-M achinery E xport Association, mede 
tijdens een onlangs gehouden persconferen
tie te r gelegenheid van de toen aanvangen
de scheepsbouwtentoonstelling „E uroport 
’69” in  de RA I in Am sterdam .
V oor het overige gaf de uiteenzetting 
van de heer M atsushita een goede indruk 
van de „pénétration  pacifique” van de 
Japanse scheepsbouwtoeleveringsindustrie, 
sedert een 20-tal ja ren  geleden Japanse 
scheepswerven begonnen voor de export te 
bouwen. Vijf jaar geleden w erd de JSM EA  
opgericht en sedertdien is de produktie 
van  scheepsm achines in  Japan  m et ge

middeld 15 procent per jaar gestegen, m ede 
door de buitenlandse vraag.
Aangezien echter vele in Japan  gebouwde 
schepen nim m er m eer in  Japan  terugkom en, 
ontstond het probleem  van de garantie- 
service. Om dit zoveel mogelijk te onder
vangen heeft m en eerst gegevens verza
meld over de m eest voorkom ende tekort
kom ingen en gebreken, en vervolgens een 
net van (thans een 300-tal) filialen, agen
ten, service-centra etc. gelegd over de voor
naam ste wereldhavens, alsm ede vaste ver
tegenwoordigers van de JSM EA  gevestigd 
in Bangkok, Sydney, L onden en  N ew  York, 
terwijl depots van reservedelen zijn of w or
den gevestigd in Londen en in  Rotterdam  
(bij Pakhoed); daarnaast zijn er dan nog 
reizende „after-sales-service centers” door 
specialisten bem and.
Over de activiteiten van de Japanse scheeps
bouw vernam en wij nog dat een niet m et 
nam e genoemde Japanse tankrederij (het 
zou Tokyo T ankers kunnen zijn) gevraagd 
heeft de bouw  van een 400.000 tonner in  
studie te nem en, w aarvoor dan  echter wel 
eerst een bouw dok zou m oeten w orden ge
bouwd, al zou het in een van  de bestaande 
grote dokken in tweeën kunnen worden ge
construeerd.
Over de concurrentie in  de scheepsbouw 
werd opgem eikt dat deze nog altijd heel 
scherp is, m aar dat de prijsverschillen tus
sen de Japanse en andere offertes sedert 
het overleg tussen de grote scheepsbouwers 
van de wereld aanzienlijk kleiner zijn gewor
den.

Nieuwe Opdrachten
V oor de rederij S.E.L. M aduro’ & Sons, 
Inc. —  W illem stad (Curapao) werd door 
N.V. Scheepswerf „D e H oop” —  Lobith 
in opdracht genomen, een autom obiel/ 
passagiers-transportschip voor de vaart in 
het C araïbische gebied.
H et schip heeft een lengte van 75 m, een 
breedte van 13,50 m, een holte to t het 
autom obieldek van 4,30 m, een holte to t het 
salondek van 8,80 m  en een holte to t het 
brugdek van 11,30 m.
H et schip zal w orden uitgerust m et 2 X 
2400 pk hoofdm otoren, die het schip een 
snelheid zullen geven van  18 knoop.
De levering van  dit schip zal plaatsvinden 
in decem ber 1970.
H et schip zal als dubbelschroever w orden 
gebouwd.

Stapelloop bij „Hoogezand”
Bij de N .V . Scheepswerf „H oogezand” (dir. 
Jac. Bodewes) te Bergum (Fr.) w erd on
langs het casco van het m otorvrachtschip 
Bell Vision  te  w ater gelaten dat w ordt ge
bouwd in opdracht van de Rederij Johan- 
nes Bos te Leer (Oostfriesl.).
De Bell Vision  w ordt speciaal gebouwd 
voor het vervoer van containers, w aarvan 
het schip 70 stuks a 20 voet zal kunnen 
laden; in verband hierm ee krijgt het schip 
geen laad- en losgerei.
De voornaam ste afm etingen bedragen: leng
te over alles 75,70 m, lengte tussen de 
loodlijnen 69,20 m, breedte op spant 11 
m, holte in de zijden 3,60 bij 6,05 m  en een 
beladen diepgang van circa 3,55 m. H et 
schip krijgt een draagverm ogen van circa 
1350 ton bij 499 bruto .register ton.- 
De voortstuw ing zal geschieden door mid-, 
del van een M W M -dieselm otor, type TBD

484-8U , van 1400 pk bij 375 om w /m in . 
V oorts zal in de m achinekam er een M W M - 
diesel hulpaggregaat w orden opgesteld van 
57 pk bij 1500 om w /m in ., type T D  208-6. 
In  de bak worden geplaatst een M W M - 
hulpaggregaat van 126 pk  bij 1500 om w / 
m in, type D  232-V8 en een M W M  hu lp 
aggregaat van 30 pk bij 1500 om w /m in , 
type D  308-4.
D e nautische en technische u itrusting  w ordt 
geheel m odern. H et tussendek za l w orden 
voorzien van stalen pontonluiken, terwijl 
het bovendek wordt uitgerust m e t stalen 
M ac-G regorluiken, type „single-pull”. O p 
de bak w ordt een hydraulische ankeriier 
geplaatst m et een extra draadtrom m el voor 
h e t opentrekken der luiken en op he t ach ter
schip een elektrische kaapstander.
D e bouw  geschiedt onder toezicht v an  
K lasse G erm anischer L loyd en de See Be- 
rufsgenossenschaft. Op de vrijgekom en h e l
ling zal de kiel w orden gelegd voor een 
zusterschip van de Bell Vision  eveneens 
voor W estduitse rekening. D it schip zal 
w orden voorzien van een 1600 pk M aK - 
dieselm otor.

Tewaterlatingen

Z aterdag  15 novem ber jl. vond van  nieuw- 
bouw helling 5 van N .V . Scheepsw erf en 
M achinefabriek De Biesbosch-D ordrecht de 
tew aterlating plaats van de 4800 pk sterke 
duw boot Pierre Brousse, onder bouw num - 
m er 521, in aanbouw  voor een Franse 
R ijnvaartrederij.
D e uitgebreide ervaringen van deze rederij 
m et de duw vaart en van de w erf m et de 
bouw  van duwvaartm aterieel, hebben geleid 
to t de gezam enlijke ontw ikkeling van  deze, 
in vele opzichten uitzonderlijke duw boot, 
v/elke de volgende hoofdafm etingen heeft: 
lengte over alles 32 m, breedte over alles 
13 m, holte 2,75 m, diepgang 1,65 m.
H et schip zal worden uitgerust m et drie 
snellopende A.G.O. dieselm otoren van elk 
1600 pk, twee generatorgroepen van elk 
46 kVA, elektrisch-hydraulische stuurm a- 
chines voor bediening van de negen roeren, 
pom pen enz.
D e w oning aan boord om vat ac h t éénper
soons hu tten  voor het onderbrengen van de 
twee bem anningsploegen en is m et de stu u r
hu t op rubber blokken opgesteld, teneinde, 
ondanks het zeer grote verm ogen in het 
betrekkelijk kleine schip, een zo  gunstig 
m ogelijk leefklim aat aan boord  te  verkrij
gen.
Z oals gebruikelijk zal de s tuurhu t w orden 
ingericht voor éénm ans-bediening bij radar- 
vaart.
D oordat de m otorinstallatie vérgaand ge
autom atiseerd  is en vanuit de s tuu rhu t be- 
dienbaar, terwijl ook het functioneren van 
de m otoren  in de stuurhut gecontroleerd 
kan  worden, is het mogelijk om  per etm aal 
gedurende 16 uur te varen zonder dat zich 
iem and in de m otorkam er bevindt.
D e duwboot, welke in staat is duw konvooien 
to t 15.600 ton te vervoeren op de Beneden- 
Rijn, zal begin januari aan de rederij w orden 
opgeleverd.
D e traditionele kiellegging na d e  stapelloop 
zal deze maal achterwege blijven, aange
zien op dezelfde helling reeds een con
tainerschip van 2400 ton draagverm ogen 
voor Scheepvaart M aatschappij SVEA te 
A m sterdam  in aanbouw  is.



Bulkcarrier Voorne (19.800 dwt) bij Van 
der Giessen te water

D e bu lkcarrier Voorne  (19.800 dwt), is on
langs bij Van der G iessen-de N oord N.V. 
in  K rim pen  aan  den IJssel te water gela
ten. H et schip is in aanbouw  voor de N.V. 
Scheepvaart-M aatschappij „T riton” R otter
dam , w elke m aatschappij een dochteronder
nem ing is van de N.V. K oninklijke Rotter- 
dam sche Lloyd - Ruys & Zonen.
D e  opd rach t voor de bouw  van de Voorne 
en het zusterschip Putten, is aan Van der 
G iessen-de N oord  verleend in oktober vo
rig  jaar. D e V oorne  w erd  gedoopt door 
m evrouw  H. ’t H art-V erboog uit Sant
poort, echtgenote van de heer H. ’t H art, 
in specteur technische dienst bij de rederij. 
D e voornaam ste gegevens van het schip 
zijn: lengte over alles 160,091 m, lengte 
tussen de loodlijnen 151,118 m, breedte 
21,76 m, holte to t bovendek 13,30 m 
en d iepgang (geladen) 9,925 m.
H et schip w ordt gebouw d volgens de voor
schriften  van Bureau V eritas, de Scheep
vaartinspectie en de Havenarbeidsinspectie. 
D e voortstuw ingsinstallatie van het schip 
zal bestaan uit een 6-cilinder cnkelwerken- 
de, tw eetakt, scheepsdieselm otor, fabrikaat 
G ebr. Sulzer, W interthur, type 6RD76. De 
d ienstsne lheii van 15 knopen wordt be
re ik t m et een continu dienstverm ogen van 
7500 apk bij 115 om w /m in .
E r kom en vijf laadru im ten  in het schip, 
alle vóór de m achinekam er gelegen. De in
deling van ru im en en tanks van het schip 
m aak t h e t geschikt om alle soorten lading, 
varië rend  van licht graan, hout en papier- 
ro llen  to t zw aar erts o f ijzer in bulk te 
vervoeren.

’Asca luiken
T en behoeve van het snel laden en lossen 
w orden de luikhoofden voorzien van me
chanisch bediende „A S C A ” luiken van 
he t „folding type” . De luiken zijn geschikt 
voor een deklast van 2,4 to n /m 2. Ieder 
laadru im  is c'oor een eigen dekkraan van 
het fab rikaa t V an der Giessen-Figee (hef
verm ogen 8 ton, sprei 18 m) bedienbaar. 
D e k ranen  zijn zo ian ig  opgesteld, dat de 
m ogelijkheid aanwezig is om  met twee dek- 
k ranen  één ruim  te bedienen.
D e Voorne  is he t eerste van de twee te 
leveren bulkcarriers; de Putten  is in aan 
bouw  op de helling naast die welke zojuist 
door de V oorne  is verlaten. H et ligt in de 
bedoeling dat beide schepen in de eerste 
helft van 1970 in de vaart kom en.

Bij Bodewes’ Scheepsw erven N.V. te M ar- 
tenshoek werd onlangs m et goed gevolg te 
w ater gelaten de m otorsleepboot Bon Secour 
UI.
D e sleepboot w ordt gebouw d voor Franse 
rekening  en heeft de volgende afmetingen: 
lengte over alles ±  26,80 m , lengte tussen 
loodlijnen 24 m, breedte 7 ,20 m, holte 3,70 
m.
D e sleepboot is voorzien van K ortstraal 
roer. D e voortstuw ing zal geschieden 
doo r een 750 pk 6 cil. D eutz m otor. H et 
toezicht geschiedt door B ureau  Veritas.
Op de vrijgekom en helling zal de kiel w or
den gelegd voor een shelterdeck-coaster 
voor D eense rekening.

Onlangs w erd m et goed gevolg te water 
gelaten de sleephopperzuiger H endrik Va
nen, bouw num m er CO. 747 van N.V. W erf 
Gusto v /h  Fa. A. F. Smulders te Schie
dam, bestem d voor H ollands Aannem ings
bedrijf Z anen  Verstoep N.V. te Den Haag. 
H oofdafm etingen zijn: lengte 112 m, breed
te 18,50 m, holte 9,70 m.
Deze zuiger zal volledig geautomatiseerd 
worden in  verband m et de toekenning van 
het klasseteken A U T  door Bureau Veritas. 
In deze zuiger w orden geïnstalleerd:
—  twee 2-takt, enkelw erkende Smit-Bolnes- 
m otoren van het type V  314 AD, elk met 
een verm ogen van 3.080 pk bij 300 om w / 
min;
—  twee 2-tak t, enkelw erkende Smit-Bolnes- 
m otoren van het type L 308 D, elk met 
een verm ogen van 1.600 pk bij 300 om w / 
min, voor de aandrijving van de zandpom - 
pen;
—  drie 2-takt, enkelw erkende Bolnes-moto- 
ren van het type 6 D N L, elk met een ver
mogen van 660 pk bij 514 om w /m in, voor 
de aandrijving van het boordnet.
De sleephopperzuiger H endrik Zanen  wordt 
gebouwd onder toezicht van Bureau Veri
tas voor de klasse:
I 3 /3  E
>{» D rague-H aute M er.

Casco van Hede in Friesland te water

Bij de N .V . Scheepsw erf K ram er & Booy 
te K ootstertille (Fr.) is m et goed gevolg 
het casco van het m otorvrachtschip Hede 
te water gelaten dat w ordt gebouwd in op
dracht van de rederij D ietrich Sander te 
Bremen. D e H ede  (bouwnum m er 156) be
hoort tot het open-shelterdektype en heeft 
een draagverm ogen van 1000 tons bij ca. 
470 brt. D e voornaam ste afm etingen be
dragen: lengte over alles 57,16 m, lengte 
tussen de loodlijnen 51,62 m , breedte op 
spant 10 m, holte to t hoofddek 3,95 m, 
holte to t shelterdek 6,25 m en  een beladen 
diepgang van 3,91 m. D e ruim inhoud voor 
granen zal ca. 70.000 kubieke voet bedra
gen en voor balen ca. 64.000 kubieke voet. 
De voortstuw ing zal geschieden door mid
del van een 900 pk 4 ta k t MW M-dieselmo- 
tor, 750 om w /m in . Op de vrijgekomen hel
ling zal de kiel w orden gelegd voor een 
zusterschip voor dezelfde opdrachtgevers.

Proeftochten

Proefvaart motortankschip Arrisha
Op de Eems is de proefvaart gem aakt van 
het m otortankschip Arrisha, dat voor reke
ning van The D illm un N avigation Com- 
pany Ltd., L onden, een onderdeel van de 
Inchape G roup , is gebouwd bij de N.V. 
Scheepswerf W aterhuizen, J. Pattje, te W a
terhuizen.
H et schip m eet 1580 dwt. bij 821 brt en 
heeft een tankinhoud van 1944 kubieke 
meter.
De voornaam ste afm etingen zijn: lengte o.a. 
72 m, lengte 1.1. 66 m, breedte o.s. 11 m, 
holte 4,30 m en de beladen diepgang be
draagt 3,83 m. V oor de voortstuwing staat 
een 1320 pk D eutz-dieselm otor opgesteld. 
De ladingpom pen hebben een capaciteit van 
225 kubieke m eter per uur. Tijdens de 
proefvaart behaalde het schip een snelheid

van 12 mijl. De Arrisha  is speciaal uit
gerust voor de vaart in de tropische wate
ren en zal dienst gaan doen op de olievaart 
in de Perzische Golf. De bouw geschiedde 
onder toezicht van de hoogste Klasse 
L loyd’s Register of Shipping 100 A-l en 
het British Ministery of T ransport voor 
de onbeperkte vaart.

Op 4 november 1969 heeft met goed ge
volg proefgevaren het motorschip Apollo 2, 
bouw num m er 504 van Bodewes' Scheeps
werven N .V . te Martenshoek, bestemd 
voor K ustvaartrederij N.V. Apollo 2 te G ro
ningen.
H oofdafm etingen zijn: lengte 48,20 m,
breedte 8,80 m, holte 3,70 m.
In  dit schip werd geïnstalleerd een 2- 
takt, enkelwerkende Bronsm otor van het 
type 6 GV-B met een vermogen van 450 pk 
bij 320 om w /m in.
H et motorschip A pollo  2 werd gebouwd 
onder toezicht van Bureau Veritas voor 
de klasse: I 3 /3  E  
*  H au te Mer.

Op de Eem s heeft zaterdag, 8 november 
j.1. m et goed gevolg de proefvaart plaats
gevonden van de m eeltanker Resilience, die 
gebouwd werd bij de N.V. Scheepswerf 
„V oorw aarts”- E. J. Hijlkema te Hooge- 
zand, voor rekening van London & Roches
ter T rading Com pany Ltd. te Londen.
De afmetingen zijn: lengte over alles 66,30 
m, lengte tussen loodlijnen 59,50 m, breed
te op spant 11,30 m, holte 4,75 m.

Op donderdag, 13 november jl. heeft de 
geslaagde proefvaart plaatsgevonden van 
het meet- annex patrouillevaartuig U m ond. 
H et vaartuig werd gebouwd bij Gebr. Nies- 
tern  Scheepswerven N.V. te Delfzijl in op
dracht van de Rijkswaterstaat, directie 
N oord-H olland Arrondissem ent Noordzee- 
kanaal te Haarlem .
D e gegevens luiden als volgt: lengte over
dek 26,95 m, lengte 1.1. 23,90 m, breedte 
6 m, holte 3,30 m, diepgang gemiddeld 
2,20 m, hoofdm otor Caterpillar 425 pk bij 
1225 om w /m in.
V erdere uitrusting: hydraulische stuurma- 
chine, verstelbare schroef, boegschroef, 2 
hulpsets met dynam o’s, pompen etc.; boeg
schroef en lieren hydraulisch; brandblusin- 
stallatie; D af diesel 86 pk pomp cap. 150 
nvVuur bij 90 m opvoerhoogte.
W aterkanon tevens schuim, voorraadtank 
1500 liter schuimvloeistof. Aan dek 4 
m eetdavits voor behandeling instrum enta
rium, welke diverse opmetingen to t een 
diepte van 50 m eter mogelijk maken. Con
trole is mogelijk op elke gewenste diepte 
m et behulp van elektrische tellers.
D it alles is bedienbaar vanuit de centrale 
m eethut annex laboratorium , middels hy
draulische lieren.
V anuit de stuurhut kunnen alle installa
ties w orden bediend en gecontroleerd.
H et nautisch apparatuur bestaat uit o.a. 
radar, decca, echolood, mobilofoon, inter
com, etc.
D e taak van het schip zal zijn: Onderzoe
kingswerk in het kustgebied voor de h a 
venm ond van IJm uiden, algemene patrouil- 
lediensten en brandbestrijding.



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

kaartzendingen, welke het Nationaal Technisch Instituut voor Scheepvaart en Scheepsbouw maandelijks aan de 
daarop geabonneerden doet toekomen. De aanwinsten der bibliotheek op nautisch, resp. technisch gebied w or
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).

„Esso Scotia” —  Launching details.
De door A. G. Weser gebouwde 249.952 tdw tanker Esso Scotia is 
het grootste schip dat ooit van een helling werd te water gelaten. Het 
buigend moment bereikte een maximum toen het achterschip begon op 
te drijven, terwijl het voorschip nog op de helling lag. Genoemd 
wordt, dat dit nagenoeg het grootste buigend moment is geweest, dat 
het voorschip ooit zal hebben te doorstaan gedurende zijn reizen. 
Het schip stond op 2 goten van 271 m lang, die het totale gewicht 
van 36.600 ton moesten dragen. Een glijdende middengoot van 33 
m lang droeg het achterschip; voor het voorschip met 9250 ton be
lasting werd een speciale wieg geconstrueerd. De hellingshoek van de 
goten was 1 : 25. Snelheid, door- en opbuigen, belastingen van de 
wieg, deviatie van het casco en trimhoeken tijdens het te water laten 
zijn in een grafiek weergegeven. Bijzonderheden worden voorts ver
meld over de technische proeftocht in de Golf van Biscaye.
Shipp. World and Shipb., vol. 162, nr. 3837, sept. 1969, blz. 1319- 
1320, 1 graf., 1 fig., 2 foto’s.

Getriebe und Kupplungen für den Antrieb von Schiffen durch 
m ittelschnelle Dieselm otoren. Dr. Ing. H. M. Hiersig.
Opgemerkt wordt dat de middel snellopende dieselmotoren aan 
belangrijkheid hebben gewonnen in de laatste jaren, waa~door ook 
aandacht aan het overbrengingsmechanisme moest wordeft gesteld 
teneinde een optimaal aantal omwentelingen van de schroef te 
verkrijgen. Uitvoerig wordt dan ingegaan op deze materie waarbij 
de volgorde van behandeling wordt gevolgd zoals die het meest 
wordt aangetroffen t.w.: keerkoppeling, enkelvoudige koppelingen 
en dubbele- en meervoudige koppeling. Verschillende systemen van 
deze drie soorten worden besproken en ook de systemen die 
toegepast worden voor twee en meer hoofdmotoren. Vervolgens 
wordt het harden van de rechte tandwielen toegelicht, alsook de 
nauwkeurigheid en de vormstijfheid, de bescherming tegen draai- 
trillingen met niet schakelbare koppelingen en tot slot de hoog 
elastische schakelkoppeling.
Hansa, jrg. 106, nr. 19, okt. 1969, blz. 1723-1730, 18 afb., 10 ref.).

Zum  Problem der Leistungstelgerung von Dieselmotoren.
Prof. Dr. Ing. K. Zinner.
In deze verhandeling worden de problemen die zich voordoen bij de 
stijgende vermogenseisen voor dieselmotoren nader in beschouwing 
genomen. Bij deze stijging speelt ook een voorname rol dat 
gewicht en grootte der motoren zo klein mogelijk moet worden 
gehouden, terwijl de bedrijfszekerheid zeer groot moet zijn. Uit
voerig wordt ingegaan op de navolgende punten: (1) de zuigersnelheid, 
dus niet het aantal omwentelingen, met de daarbij optredende 
krachten en belastingen, (2) het verschil tussen het opvoeren van 
het vermogen voor korte tijd of voor continubedrijf, (3) de slechts 
gedeeltelijk met elkaar in verband staande bedrijfszekerheid en 
levensduur en (4) de gebondenheid aan constructieve voorwaarden 
bij het opvoeren van het vermogen.
Hansa, jrg. 106, nr. 19, okt. 1969, blz. 1714-1722, 21 afb, 9 ref.

Chem isches und elektrolytisches Entrosten von Tanks. E. Eberius. 
Een onderzoek werd ingesteld naar de meest efficiënte wijze van 
ontroesten van ballast- en ladingtanks. Praktijkervaringen met che
mische en eletrolytische toepassing aan boord van 8 schepen en 
aan modellen worden vergeleken. Resultaten worden beschreven bij 
gebruik van zuren, galvanische anoden, zinkanoden met zwavelzuur, 
aluminiumanoden met natronloog en anoden met opgedrukte stroom. 
Geconcludeerd kon worden, dat het laatst genoemde systeem het 
meest rationeel is. Intensiteit en duur van de ontroesting kunnen 
ermede op eenvoudige wijze worden geregeld door een goede keuze 
van anodesamenstelling, juiste plaatsing der anoden en doelmatige 
stroom/spanning verhouding. Een kostenvergelijking wordt gegeven 
tussen de diverse methoden en in percentages de te bereiken resul
taten.
Schiff und Hafen, jrg. 21, nr. 10, okt. 1969, blz. 901-906, 1 tek , 
1 tab , 3 graf.

Die Berechnung von propellererregten Dreh- und  
Langssehwingungen. R. Dien.
In de inleiding wordt een beeld gegeven van de op de schroefas 
werkende invloeden ten gevolge van de draaiende schroef in het 
water. De buigende en wringende momenten veroorzaakt door de 
omwentelingsbeweging worden d.m.v. de sterkteleertheorie uiteen
gezet, waarbij een aantal vergelijkingen en schema’s als toelichtings- 
materiaal is toegevoegd. In verband hiermede zijn modelproeven 
genomen en metingen verricht aan een 11.000 pk-installatie, waarvan 
de resultaten in grafieken zijn verwerkt. De wijze, waarop de metingen 
zijn uitgevoerd, wordt schematisch weergegeven. Voorts wordt aan
dacht geschonken aan de optredende verschijnselen bij het kritische 
toerental. Tenslotte worden de problemen aan de orde gesteld, 
die een rol gaan spelen bij LASH-schepen (laden/lossen over het 
achterschip), die wegens hun bijzondere constructie een ver naar 
voren geplaatste voortstuwingsinstallatie hebben, waardoor een lange 
asleiding noodzakelijk is met als gevolg nadelige invloeden.
Schiff und Hafen, jrg. 21, nr. 10, okt. 1969, blz. 868-877, 9 
tek , 27 graf, 8 ref.

Flossenstabilisatoren mit nicht einziehbaren Flossen für Grosschiffe.
H. G. Ehluss.
Een beschrijving wordt gegeven van het „Simplex-Kompaktflossen” 
anti-slingersysteem ontworpen door Howaldtswerke-Deutsche Werft 
A.G. Het principe berust op het aanbrengen van korte, niet intrekbare 
vinnen op 17-20 % van de scheepslengte in de kimmen achter het 
grootspant. Het is evenwel alleen geschikt voor schepen met een 
dienstsnelheid van 17-18 kn, doch onafhankelijk van de grootte (200-
25.000 ton waterverplaatsing). De vinnen, die een trapezium-vorm 
hebben met afgeronde einden, worden hydraulisch geactiveerd en 
zijn vol-automatisch vanaf de brug te bedienen. Het vermogen wordt 
geleverd door compacte units in de zijden van het schip, die iedere vin 
afzonderlijk bekrachtigen. Als voordelen worden genoemd (1) dat de 
vinnen kunnen worden aangebracht of verwisseld zonder dat het schip 
behoeft te dokken; (2) de zeer diepe constructie der vinnen aan de 
romp vermindert het optreden van cavitatie; (3) van belang wordt 
geacht voor een gelijkmatige stabiliseringswerking het feit dat de 
vinnen zich in de onmiddellijke nabijheid bevinden van de stamp-as; 
mede hierdoor ondervinden de vinnen geringe hinder van relatieve 
verticale bewegingen. De constructie en werking van het systeem wor
den uitvoerig uiteengezet en toegelicht met tekeningen en foto’s.
Schiff und Hafen, jrg. 21, nr. 9, sept. 1969, blz. 779-786, 6 tek , 
3 foto’s.

A  method for the calculation of vertical vibration with several nodes 
and som e other aspects o f ship vibration. G. Andersson en K. Nor- 
rand.
De voordracht behandelt een methode voor de berekening van de 
frequenties van verticale romptrillingen tot en met 10 knopen, daar 
de bekende wijzen niet meer nauwkeurig zijn bij meer dan 4 knopen. 
De beschreven calculatie is gebaseerd op de Prohlmethode, doch de 
vergelijkingen met de eind-condities zijn gewijzigd en aangepast aan 
de vergelijkingen van Jasper in een berekening voor kritische snel
heden in de as-systemen. Eveneens wordt de berekening gegeven van 
het meegezogen water, buigstijfheid en weerstand tegen schuifkrach- 
ten. De gehele berekeningsmethode is geprogrammeerd voor een 
Univac III computer. Vergelijkingen worden voorts gemaakt tussen 
berekeningen en metingen van trillingen aan boord van schepen met 
berekende voorbeelden, tabellen en grafieken en de correlatie tussen 
beide. In de inleiding worden enige algemene aspecten van scheeps- 
trillingen en de bestrijding ervan besproken, zoals door de schroef(ven) 
uitgeoefende krachten, invloed van de ontstekingsvolgorde van de 
motor, contra-gewichten om tweede graads vrije momenten te eli
mineren, het toepassen van speciale hydraulische koppelingen om 
dwarstrillingen in de top van de machine te voorkomen en de belang
rijkheid van het zorgvuldig monteren van machinerie en instrumenten. 
Trans, of the R.I.N.A. vol. 111, nr. 3, juli 1969, blz. 367-383, 5 fig , 
15 graf. en diag, 11 tab , 10 ref.



KE E LA VITE

H y d ra u lic s
KEELAVITE HYDRAUUCS LIMITED
Coventry/Engiand. Bijkantoor voor Europa:
Schoolstraat 11, Nieuwerkerk a/d IJssel, telefoon (01803) 3022/3163, telex 23315.

Een grote hoogte bereikt...
Bij het uitdenken, uitwerken en uitvoeren van hy
draulische Projekten is creativiteit, technische ken
nis en betrouwbaarheid tot in de kleinste details 
noodzakelijk.
Het bedrijfsleven benut daarom ook vaak de erva
ring van de wereld-om spannende KEELAVITE 
organisatie. KEËLAVITE-technici bewijzen U gaar
ne dat zij ook groot zijn in het uitwerken van kleinere 
hydraulische installaties. Leg Uw probleem maar 
voor, er is een passende hydraulische KEELAVITE 
oplossing v o o r!

Babcock- WiJcox, hydraulische kraan

Philips, koudgas compressor

AfvulinstaJlatie tankwagons



HRANRWEERMATERM
VOOR BRANDBEVEILIGING VAN 
GEBOUWEN, FABRIEKSINSTALLATIES 
SCHEPEN EN ALLE ANDERE OBJEKTEN.

VRAAG VRIJBLIJVEND ALLE GEWENSTE 
INLICHTINGEN.

DEBOER'S „AJAX" BRANDWEERMATERMAL
AMSTERDAM - CRUQUIUSWEG 118 - TEL. (020) 54001 

FILIALEN: ROTTERDAM —  GRONINGEN —  
EINDHOVEN —  ENSCHEDE —  SNEEK

ROESTVRIJ 
STAAL

UNIEKE 
VOORRAAD IN: 
Plaat 
Staf 
Band 
Stroken 
Buis 
e.d.

Vroagl onze voorraadlijsH

N.V.  J E W O M E T A A L
Boezembocht 34 - Postbus 3158
Telex 24276 - Tel. 125993 en 124563 
ROTTERDAM

D a a ro m  k o o p t  U  oen b oot. O m  v a n  het law aai af te z ijn. H e t  lawaai v a n  d r u k k e  a u to w e g e n ,  ve rs tik k e n d  
stadsverkeer, lu id ru ch tig e  v a k a n t ie b e s te m m in g e n .  D e w e rk e li jk h e id  is dat ó ó k  een b o o tm o to r  law aai 
m a a k t.  D at irriteert. B o v e n m a t ig  zelfs. B i j  d ie  w e rk e li jk h e id  behoeft U  z ic h  niet altijd neer te le g g e n .  
U  kunt hem  veranderen . S n e l ,  afdoende. Z o n d e r  veel m o eite . Met B a r y f o l  getuid iso le re n d e  m a tte n . 
D a a rm e e  k u n t  U dit v ra a gs tu k  oplo sse n . Z o n d e r  ris iko’s. W a n t  B a ryfo l  is besta n d  tegen oliën, ve tte n , 
b en z i n e  èn  v o c h t .  B e g ri jp e li jk ;  B a ryfo l  is sp eciaal v o o r  dit doel o n t w ik k e ld .  E n  go ed. O o k  ja c h tb o u w e rs  
en  s p o o rw e g e n  ge b ru ik e n  B a r y fo l .  O m  law aai en tri l l in gen be la n g ri jk  te v e rm in d e re n .

BARYFOL D E M  PI N  G S  M A T T E  N

H E Y B R O E K  & C O ’S H A N D E L  M A A T S C H A P P I J  N.V. POSTBUS 555 LEIDSEGRACHT 38-40. TEL.246973*
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