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A A N B E V E L IN G E N  V O O R  H ET  U S ÏV O E R E N  V A N

S T U U R P R O E V E N  O P  ZE E

1. Inleiding
O nderstaande aanbevelingen voor stuur- 
proeven op zee bevatten aanwijzingen 
voor enkele eenvoudige experimenten 
zoals:
1. De volledige draaicirkelproef met in

begrip van de meting van de ma
noeuvre vanaf het tijdstip dat het roer 
gelegd wordt.

2. D e spiraalproef. Hoewel slechts één 
van de twee m ethoden hoeft te wor
den uitgevoerd zullen hier zowel de 
proef volgens Dieudonné als die vol
gens Bech worden beschreven.

3. De zig-zag-proef. In  plaats van deze 
proef kan ook de sinusproef worden 
uitgevoerd die daarom  ook zal worden 
beschreven.

De proeven dienen een inzicht te ver
schaffen in de m anoeuvreerbaarheid en 
de koersstabiliteit van een schip.
O nder m anoeuvreerbaarheid kan men 
verstaan de mate waarmee het schip op 
een bepaalde roerverandering reageeit. 
O nder Jcoersstabiliteit kan men verstaan 
het vermogen om, met minimaal gebruik 
van het roer, een rechte koers te varen. 
De bedoeling is, dat deze proeven uitge
voerd worden m et standaard apparatuur, 
die norm aal in de handel verkrijgbaar is. 
Ten overvloede wordt opgemerkt, dat het 
nut van de proeven vervalt, indien 
deze niet m et zorg worden uitgevoerd. 
Aangezien het zeer belangrijk is dat het 
schip goed kan m anoeuvreren in een in 
diepte beperkt vaarwater, verdient het 
aanbeveling de manoeuvreerproeven te 
herhalen op een beperkte waterdiepte bij 
een gereduceerde vaarsnelheid.
H et kan voorkom en dat de proeven op 
een beperkte waterdiepte voorkeur ver
dienen boven die op zeer diep water. 
Indien de proeven op een beperkte water
diepte worden uitgevoerd, dient de wa
terdiepte kleiner of gelijk aan 1,4 maal 
de scheepsdiepgang te zijn. Aanbevolen 
w ordt echter de waterdiepte te bepalen in 
overleg m et de daarbij betrokken instan
ties..
Zowel bij het uitvoeren van de proeven 
als bij de beoordeling van de meetresul
taten is het N .S.P. gaarne bereid tot het 
geven van advies.

2. Proef omstandigheden
De proeven dienen te worden uitgevoerd 
bij kalme zee en in een omgeving met 
een vlakke bodem  w aar een regelmatige 
en liefst zo gering mogeiijke stroming 
heerst. >,
De resultaten van de stuurproeven zijn 
slechts betrouw baar indien ze zijn uit

gevoerd bij weersomstandigheden tot 
hooguit windkracht 3 Beaufort.
De scheepssnelheid wordt vastgesteld bij 
de -vaart op een rechte koers. Gedurende 
de manoeuvreerproeven dient de instel
ling van de voortstuwingsinstallatie on
veranderd te blijven.

Bij elke proef dienen de volgende gege
vens te worden genoteerd:
Naam schip
Hoofdafmetingen (lengte tussen lood

lijnen, waterverplaatsing, breedte, ge
laden diepgang)

Belading (diepgang voor en diepgang 
achter)

Scheepssnelheid (snelheid op de rechte 
koers, toerental)

Aantal roeren en schroeven
Roer- en schroefopstelling
Type roeren
Legtijd van het roer
Datum en tijd
Zeegebied
Waterdiepte
Windrichting en kracht
Stroomrichting en snelheid
Zeetoestand (windgolven en deining)
Coördinaten van het punt van het schip 

waarvan de baan wordt geregistreerd.

3. Beschrijving van de metingen.

a. Meting van de roerstand
Voor de proeven beginnen dient de roer- 
standaanwijzing te worden geijkt en de 
werking van het stuurmechanisme gecon
troleerd. E r bestaat namelijk vaak ver
schil tussen:

a. de roerhoek ingesteld door de roer
ganger,

b. de stand die het roer uiteindelijk aan
neemt,

c. de hoek aangegeven door de roer- 
standaanwijzer op de brug.

Bovendien begint de beweging van het 
roer soms niet eerder dan nadat de roer
ganger het stuurrad aanmerkelijk ver
draaid heeft. H et is dientengevolge nood
zakelijk om voorzorgsmaatregelen te 
nemen. Deze maatregelen omvatten een 
controle van de gehele apparatuur. Bij 
het ijken van de installatie dient men er 
rekening mee te houden dat vanwege 
speling in het systeem, het verschil kan 
uitmaken of een bepaalde roerhoek be
reikt wordt komende van een grotere of 
van een kleinere hoek.

Ir. i. P. H O O F T
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V oor de beschreven proeven is het niet 
noodzakelijk een bepaalde gewenste roer
hoek nauwkeurig in te stellen; wel is het 
noodzakelijk precies te weten wat de roer
hoek is. Men dient dus een ijkgrafiek te 
m aken van de roerstandaanwijzer.
Als het niet mogelijk is om een ijkgrafiek 
te maken van de roerstandaanwijzer op 
de brug, dan kan men tijdens de proeven 
de roerstand beter bij de stuurmachine 
meten.
H ieraan zijn geen grote bezwaren ver
bonden, wel moet er een goede synchro
nisatie van de waarnemingen op de brug 
en bij de stuurmachine zijn.

b. Meting van de koershoek
Het gebruik van een girokompas is te 
verkiezen boven dat van een magnetisch 
kompas. Indien het kompas niet is uit
gerust met een uitgang voor registratie 
van de koershoek dienen hiertoe voorzie
ningen te worden aangebracht.
De koershoek dient m et een nauwkeurig
heid van 0,2 graden te kunnen worden 
gemeten.
H et verdient vooral bij de spiraalproe- 
ven aanbeveling om ook de koershoek- 
snelheid te meten. Hiervoor heeft men 
apparatuur nodig, die de verandering van 
de koershoek per tijdseenheid aangeeft. 
In de handel is deze apparatuur ook be
kend onder de naam „bochten indicator” . 
H et te registreren uitgangssignaal dient 
te zijn geijkt met behulp van bijvoorbeeld 
een draaitafeltje. Dit is een tafel, die met 
verschillende constante snelheden kan 
draaien.
De nauwkeurigheid waarmee deze groot
heid dient te worden gemeten bedraagt 
0,05 graden per seconde.

c. M eting van de baan
De meting van de baan van het schip als 
functie van de tijd dient nauwkeurig te 
worden uitgevoerd, omdat hieruit ook de 
snelheid van het schip moet worden be
paald.
H et is belangrijk dat van tevoren duide
lijk w ordt vastgelegd van welk punt van 
het schip de baan zal worden geregi
streerd. De meting van de baan kan ge
schieden zowel aan boord van het schip 
als vanaf de wal.
De nauwkeurigheid van de diverse m eet
systemen zoals Decca of radar moeten 
goed tegen elkaar worden afgewogen. 
Van het te gebruiken systeem dient men 
een goede ijking te bezitten. De fouten in 
de meting van de baan mogen niet groter 
zijn dan de halve scheepsbreedte, dit is 
ongeveer 3°/o van de minimale draai- 
cirkeldiameter.



d. R eg istra tie -a p p a ra tu u r  
H et verdient aanbeveling gebruik te m a
ken van elektronische registratie- of plot- 
apparatuur.
De roerhoek, koershoek en koershoek- 
snelheid kunnen op een recorder worden 
geregistreerd als functie van de tijd.
De x- en y-coördinaten van de baan van 
het schip kunnen van de eventueel aan
wezig zijnde D elta-klokken worden be
paald. Indien er geen elektronische recor
der aanwezig is, heeft men 5 mensen 
nodig voor het om de 10 seconden gelijk
tijdig registreren van de meetsignalen, nl.:
1 m an voor de tijdcontrole,
1 m an voor de koershoekaflezing,
1 m an voor de roerhoekaflezing,
1 m an voor de aflezing van de koershoek- 
snelheid,
1 m an voor het fotografisch vastleggen 
van de standen van de Delta-klokken.

4. U itvoering  va n  de p ro e ve n

a. D e  vo lled ige d ra a ic irke lp ro ef (zie 
figuur 1)
N adat het schip gedurende tenminste 1 
m inuut zonder veel roeruitslagen op een 
rechte koers heeft gevaren, geeft men het 
roer een uitslag van 35° naar stuurboord. 
H et roer blijft in deze stand to tdat het 
schip 180 graden is gedraaid, waarna de 
proef is afgelopen.
Deze proef wordt herhaald bij 35° BB en 
eventueel ook bij 25° SB en BB en 15° 
SB en BB.
De oorspronkelijke koers van het schip 
tijdens de vaart rechtuit en het tijdstip 
waarop het roer werd gelegd, worden 
genoteerd terwijl de in paragraaf 3 be
schreven metingen worden uitgevoerd.

b. D e  sp ira a lp ro e f vo lg en s D ie u d o n n é  
(zie figuur 2)
M en begint de proef door het roer een 
uitslag van 20° SB te geven.

Fig. 1. Baan van het schip  gedurende  
draaicirkelproef

begin van de proef
Fig. 2. Baan van h e t schip gedurende  

spiraalproef 
Ingeschreven getallen  zijn graden roerh oek  

o ver stuurboord

Nauwkeurig w ordt het verloop van de 
koerssnelheid gevolgd. Als deze tenminste 
150 seconden lang constant is gebleven, 
w ordt de roerhoek verminderd tot 15° 
SB.
Men moet echter zeker zijn dat de koers- 
hoeksnelheid constant was. H et kom t n a
melijk vaak voor dat de koershoeksnelheid 
gedurende enige tijd (kleiner dan 150 se
conden) constant blijft en daarna iets 
afneemt tot de uiteindelijke constante 
waarde. Pas als de koershoeksnelheid ge
durende 150 seconden een constante 
waarde heeft bereikt, kan m en de proef 
als beëindigd beschouwen en doorgaan 
met de volgende roerhoek.
N adat bij een roeruitslag van 15° over SB 
de koershoeksnelheid gedurende 150 se
conden constant is gebleven, wordt het 
roer een uitslag van 10° SB gegeven.
Deze procedure w ordt op dezelfde wijze 
vervolgd met 5° SB, 4° SB, 3° SB, 2° 
SB, 1° SB, 0°, 1° BB, 2° BB, 3° BB, 
4° BB, 5° BB, 10° BB, 15° BB, 20° BB, 
15° BB, 10° BB, 5° BB, 4° BB, 3° BB, 
2° BB, 1° BB, 0°, 1° SB, 2° SB, 3° SB, 
4° SB, 5° SB, 10° SB, 15° SB, 20° SB. 
H ierna wordt de proef als geëindigd be
schouwd.
Tijdens de proeven worden de in para
graaf 3 beschreven metingen uitgevoerd.

c. D e  sp iraa lproef vo lgens B ec h
H et verloop van de baan geeft een soort
gelijke spiraal te zien als bij de proef van 
Dieudonné.
De uitvoering van de spiraalproef volgens

Bech wordt meestal in minder tijd uit
gevoerd dan die volgens Dieudonné. 
Indien de spiraalproef volgens Bech goed 
zou worden uitgevoerd heeft men echter 
minstens evenveel tijd nodig als bij het 
uitvoeren van de proef volgens D ieu
donné. M en kan daarom niet stellen dat 
de proef volgens Bech te prefereren is 
boven die volgens Dieudonné.
Voor de proef volgens Bech moet men 
over een koershoeksnelheidsmeter kun
nen beschikken. De aanwijzing op dit 
instrument moet voor de roerganger dui
delijk waarneembaar zijn, omdat hij hier
op dient te sturen.
Bij het begin van de proef wordt de roer
ganger opgedragen het schip zodanig te 
sturen, dat het met een constante koers
hoeksnelheid over SB gaat draaien. D e 
opgedragen koershoeksnelheid is onge
veer vier maal zo groot als de verhouding 
van de scheepssnelheid in  knopen tot de 
scheepslengte in meter.
De aanvangswaarde van de koershoek
snelheid wordt aangeduid met r0 =
4 V/L.
Met een minimum aan roerhoekverande- 
ringen m oet men het schip gedurende 
tenminste 5 minuten met de voorgeschre
ven koershoeksnelheid laten draaien.
De afwijkingen in de koershoeksnelheid 
dienen minder dan 2 °/o van ra te zijn. 
Wanneer dit bereikt is, moet men het 
schip laten draaien met een snelheid van 
0,8 r0 over SB.
Als deze waarde gedurende tenminste
5 minuten constant is gebleven (fouten 
moeten kleiner blijven dan 2 %  van r0) 
dan wordt de proef vervolgd door het 
schip met een koershoeksnelheid van 
0,6 r0 over SB te laten draaien.
De procedure wordt vervolgd m et 0,4 ra 
SB —  0,3 ra SB —  0,2 r0 SB —  0,1 r„ SB
—  0 —  0,1 r„ BB —  0,2 r0 BB —  0,1 r0 
BB —  0 —  0,1 r„ SB —  0 —  0,1 r0 BB
—  0,2 r0 BB —  0,3 r0 BB —  0,4 r0 BB
—  0,6 rn BB —  0,8 r0 BB —  ra BB. 
Hierna wordt de proef als geëindigd be
schouwd.
Tijdens de proeven worden de in para
graaf 3 beschreven metingen uitgevoerd.

d. D e zig -zag  p ro e f (zie figuur 3)
Opgemerkt moet worden dat wind of 
stroom de resultaten van deze proef sterk 
kunnen beïnvloeden.
De proef, die ook aangeduid wordt m et 
„standaard-stutproef” , „z-manoeuvre” en  
„zig-zag proef volgens Kem pf” wordt be
gonnen m et het varen op een rechte koers 
gedurende enige tijd.
Dan wordt op een gegeven tijdstip t0 het 
roer zo snel mogelijk naar ongeveer 30° 
BB gebracht.
Als het schip een van te voren bepaalde 
koersafwijking (stuthoek) van 10° ten op
zichte van de oorspronkelijke rechte koers 
heeft bereikt, wordt het roer zo snel m o- 
lijk naar ongeveer 30° SB gebracht en
zovoort.
Men dient er op te letten dat het roer zo

e n s  o



doorzwaaitijd
Fig . 3. V erloop van de koershoek en roerlioek gedurende zig-zcig proef

E.B. Roerhoek S.B.
Roerhoek 25°

Tijd in seconden
Fig. 5. U itgezette  resultaten van draaicirkelproeven

snel mogelijk in een bepaalde stand wordt 
gelegd die een weinig van 30° m ag ver
schillen, terwijl men niet moet proberen 
het roer een uitslag van precies 30° te 
geven.
Elke meting moet bestaan uit een serie 
van 4 roeruitslagen naar BB en 4  roer- 
uitslagen naar SB.
Nadat voor de 4e maal het ioer een uit
slag naar SB heeft gekregen, kan de 
meting als geëindigd worden beschouwd, 
indien de koers van het schip weer gelijk 
is aan de koers gedurende de oorspronke
lijke vaart rechtuit.
Deze proef wordt vervolgd met een stut- 
hoek van 10° en de volgende series:
4 roeruitslagen opeenvolgend naar SB en 

BB van 25°
4 roeruitslagen opeenvolgend naar SB en 

BB van 20°
4 roeruitslagen opeenvolgend naar SB en 

BB van 15°
4 roeruitslagen opeenvolgend naar SB en 

BB van 10°
H et verdient aanbeveling om de serie 
proeven bij de roeruitslagen 10°, 15°, 
20°, 25° en 30° te herhalen bij een stut- 
hoek van 5° en bij 20°.

t i j d  t  __ / \ 6 < t )  \

/  p e r i o d e  T \  .

Fig. 4. V erloop van d e  roerh oek  gedurende  
sinus-proef

e. D e sinusproef (zie figuur 4)
M et behulp van de resultaten van deze 
proef krijgt men de meest volledige in
formatie omtrent de stuureigenschappen 
van het schip.
Dit houdt ook in dat men aan de hand 
van de resultaten de eerder genoemde 
scheepsmanoeuvres kan uitrekenen.
De sinusproef leent er zich goed voor om 
op open zee te worden uitgevoerd.
M en zal voor deze proeven dienen te be
schikken over een apparaat, dat de roer- 
uitslag sinusvormig met de tijd veran
dert. Een en ander kan eenvoudig gereali
seerd worden met behulp van een elektro
nische sinusgenerator, die op de autom a
tische piloot wordt aangesloten. 
Roeruitslag die sinusvormig met de tijd 
verandert:
<5,r , =  roeruitslag op een bepaald

. . . .  , . 2 n ttijdstip =  o„ sin ———

ötJ =  roerho ek amplitude 
De proeven moeten gedurende minstens 
4 oscillaties worden uitgevoerd. Een os
cillatie duurt T  seconden.
De proeven worden uitgevoerd voor drie 
roerhoekamplituden 5°, 20° en 35°.
Bij elke roerhoekamplitude moet de proef 
worden herhaald bij perioden van 20 se
conden, 50 seconden, 100 seconden, 150
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Roerhoek
Fig. 7. U itgezette  resultaten van standaard-stutproeven

seconden, 200 seconden, 300 seconden 
e n  400 seconden.
H e t is niet belangrijk dat de maximum 
roerhoek naar stuurboord niet even groot 
is als de maximum roerhoek naar bak
boord.
D it verschil mag echter niet meer dan 4 
graden bedragen.
Evenzo behoeft men zich ook geen zorgen 
te  m aken als het schip gedurende de proef 
gem iddeld over een boord blijft draaien.

5. H et uitzetten van de resultaten
a . De volledige draaicirkelproef 

(zie figuur 5)
V an  de baanregisiratie kunnen de „ad
vance” , „transfer” , „tactische diameter”

en „uiteindelijke diameter” worden be
paald .
De overige registraties zoals de koers- 
hoek, de koershoeksnelheid, de scheeps- 
snelheid (uit de baanregistratie) en de 
drifthoek (uit de baan- en de koershoek- 
registratie) worden uitgezet als functie 
van de tijd.

b. De spiraalproef volgens Dieudonné 
(zie figuur 6)

De constante koershoeksnelheid wordt 
uitgezet op de verticale as met als basis 
de bijbehorende roerhoek. Evenzo wor
den de drifthoek en de scheepssnelheid 
gedeeld door de aanvangssnelheid uitge
zet als functie van de roerhoek.

c. De spiraalproef volgens Bech 
(zie figuur 6)

De constante koershoeksnelheid w ordt 
uitgezet op de verticale as met als basis 
de gemiddelde roerhoek, die gebruikt is 
bij het varen met een constante koers
hoeksnelheid.
Evenzo worden de drifthoek en de 
scheepssnelheid, gedeeld door de aan
vangssnelheid, uitgezet als functie van de 
gemiddelde roerhoek.

d. D e zig-zag proef (zie figuur 7)
M en kan voor een analyse verschillende 
ingewikkelde berekeningen op de resul
taten van de zig-zag proeven toepassen. 
H et verdient echter aanbeveling de ge
meten grootheden uit te zetten als func
tie van de gebruikte roerhoekuitslagen.
De gemeten grootheden zijn doorzwaai- 
hoek, doorzwaaitijd, periode en de ver
houding van de gemiddelde snelheid tot 
de aanvangssnelheid.

e. De sinusproef (zie figuur 8)
De verhouding van de dubbele amplitude 
van de koershoeksnelheid 2 r0 {rlfj =  
rgemiddeld + ro si-n cof) to t de dubbele am
plitude van de roerhoek 2 <50 w ordt uit
gezet op basis van de periode T.
Evenzo wordt de verhouding uitgezet van 
de dubbele amplitude van de koershoek 
2y> (,yj(t) =  ipo sin cot) tot de dubbele am
plitude van de roerhoek 2 <50.
Tevens m oet het tijdsverschil A t tussen 
het tijdstip waarop de roerhoek maximaal 
wordt en het tijdstip waarop de koershoek 
maximaal is worden uitgezet op basis van 
de periode T.
Op dezelfde manier m oeten de amplitu- 
deverhouding en het faseverschil A t tus
sen de drifthoek en koershoek worden 
uitgezet als functie van de periode T.

6. Sam envatting
In  he t bovenstaande zijn aanbevelingen ge
d aan  voor de verschillende m anieren  w aar
op stuurproeven op zee kunnen w orden  u it
gevoerd en de wijzen w aarop  de resultaten  
kunnen  w orden verwerkt.
Bij de diverse onderdelen is aangegeven 
welke proeven van prim air belang zijn, te r
wijl tevens de essentiële metingen gedurende 
deze proeven zijn vermeld.
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IN T R O D U C T IE  V A N  DE S T O R K -W E R K S P O O R  V -M O T O R  V A N  H E T  TYPE  TM  410

12-cilinder V -m o to r bestem d voor tw inset in schip, in aanbouw  bij D e  Rotterdam sche  
D roogdok  M aatschappij N .V ., onderw eg naar de ten toonstelling  „Europort 69”.

Stork-Werkspoor Diesel te Amsterdam is 
thans begonnen met de produktie van de 
V-motor van het type TM 410. De eerste 
motor van dit type. een 12-cilinder motor, 
bestemd voor het bij De Rotterdamsche 
Droogdok Maatschappij N.V. in aanbouw 
zijnde passagiersschip voor Overseas N a
tional Airways, staat thans op de proef- 
stand, tezamen met een 6-cilinder lijn- <. 
motor bestemd voor de Noordzee, een 
zusterschip van de sleepboot Rode Z ee  
van L. Smit & Co.
Stork-Werkspoor heeft deze gelegenheid 
aangegrepen om de nieuwe m otor offi
cieel te introduceren. D e bedrijfsresul
taten, verkregen met de motoren van de 
Rode Zee, hebben in belangrijke mate 
bijgedragen tot het succes van de TM  410 
motoren, waarvoor thans in totaal 55 or
ders zijn verkregen. Drie motoren worden 
in Spanje in licentie gebouwd.
De proeven met de V-m otor werden in 
maart van dit jaar met succes beëindigd 
en de 4-ciIindermotor van dit type wordt 
thans tezamen met het prototype van de 
lijnmotor gebruikt voor experimenten die 
gericht zijn op het opvoeren van de toe
laatbare belasting. Op het moment dat de 
nieuwe motor werd geïntroduceerd, had 
hij 700 uren gedraaid.
Aangezien de bouw van de V-motor in 
belangrijke mate overeenkomt met die 
van de lijnmotor, waarvan de bijzonder
heden reeds in „Schip en W erf” zijn ge
publiceerd (zie no. 3 van 9 februari 1968, 
pagina’s 49/60) zullen wij ons in het n a 
volgende bepalen tot datgene, waarin de 
V-motor van de lijnmotor afwijkt.
De motor is opgebouwd uit twee grote 
gietstukken, namelijk de U-vormige fun
datie, die ongeveer gelijk is aan die van de 
lijnmotor, en het cilinderblok. Deze twee 
onderdelen zijn met elkaar verbonden 
door middel van twee rijen trekankers en 
een groot aantal korte bouten, waarvan 
de laatste dienen om te voorkomen dat 
de twee delen ten opzichte van elkaar 
verschuiven tijdens het spannen van de 
trekankers en als de m otor in bedrijf is. 
Bij afwezigheid van de bouten zou zulk 
een verschuiving worden ingeleid door de 
schuine stand van de trekankers. De 
trekankers dienen om hoge trekspannin- 
gen in de gietijzeren fundatie en het cilin
derblok te voorkomen.
Tijdens de verbranding is door het toe
passen van slechts twee rijen trekankers 
het cilinderblok onderhevig aan buigspan- 
ningen. Om deze spanningen minimaal te 
houden en om vervormingen te voorko
men is het cilinderblok bijzonder stijf uit
gevoerd. De topplaat heeft een dikte van 
55 mm en tussen elk paar cilinders is 
een brugconstructie toegepast, die zover 
mogelijk is doorgediept om in het mid
den van de m otor de grootst mogelijke 
hoogte te kunnen bereiken.

12-cilinder V -m otor in ophouw
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Tijdens de opbouw en de beproeving van 
de 4-cilinder proefmotor zijn op talrijke 
punten metingen verricht, waarvan enkele 
resultaten in de figuren 2, 3 en 4 zijn 
weergegeven. Figuur 3 geeft in de eerste 
kolom de gemeten voorspanningen tijdens 
de opbouw en in de tweede kolom de 
dynamische spanningen bij een vermogen 
van 550 epk/cil. en 500 omw./min. Uit 
de figuren blijkt, dat alle spanningen in 
het cilinderblok en de fundatie laag 
blijven.
De dynamische spanningen bij 2 en 3 
zijn de maximum spanningen, gemeten in 
de twee trekankers in het midden van de 
motor. Fig. 2 en 3 geven de dynamische 
spanningen in deze trekankers als functie 
van de krukhoek. Zij worden in hoofd
zaak veroorzaakt door de verbrandings- 
krachten in de aangrenzende cilinders. 
Als het cilinderblok aan vervormingen 
wordt blootgesteld, zullen de boringen 
waarin de cilindervoeringen zijn geplaatst, 
mee gaan vervormen, hetgeen vervolgens 
vervormingen van de voeringen zou kun
nen veroorzaken. Deze zou dan aanlei
ding geven tot ongelijkmatige slijtage van 
deze voeringen en gaslekkage langs de 
zuigerveren. Fig. 4 toont de spanningen 
gemeten aan de boring van de topplaat 
van cilinder no. 2 links, als functie van 
de krukhoek. De bovenste kromme geeft



O pbou w  zu iger m et drijfstang etc.

de variatie in druk in deze cilinder bij 
een vermogen van 550 epk/cil. en 500 
omw./min.
Tijdens de compressie- en verbrandings- 
slagen van de betrokken cilinders zijn 
lage trekspanningen gemeten, terwijl tij
dens de verbranding in de andere cilin
ders nauwelijks spanningen zijn geregis
treerd. D it bevestigt dat, dankzij de zeer 
stijve constructie van het cilinderblok, 
vervorming van de boringen ten gevolge 
van buigspanningen kan worden verwaar
loosd en dat men zeker kan zijn van een 
volkom en ronde cilinder.

Drijfstangen
Tijdens het ontwerpen van de V-m otor 
is een analyse gemaakt van twee moge
lijke oplossingen voor de drijfstangen. 
Beide waren gebaseerd op de eis dat de 
afstand tussen de hartlijnen van de cilin
ders gelijk m oest zijn aan die van de lijn
m otor, namelijk 700 mm. In het ene ge
val betrof dit de toepassing van gekoppel
de hoofd- en hulpdrijfstangen bij dezelfde 
afmetingen van de krukas als die van de 
lijnm otor (krukpen en ashals beide 340 
mm diameter), in  het tweede geval naast 
elkaar geplaatste drijfstangen.
Teneinde in het tweede geval een grotere 
lageroppervlakte te verkrijgen voor de 
krukpenlagers van de beide drijfstangen 
op één krukpen, moest de diameter van 
laatstgenoemde tot 380 mm worden ver
groot. D oor nu ook de ashalzen tot 
380 m m  te vergroten, werd de overlap 
van krukpen en ashals aanzienlijk ver
groot en konden de krukwangen binnen 
de voorschriften van de classificatiebu
reaus dunner worden. Door de grotere 
diam eter van de ashals kon de lengte 
daarvan van 170 to t 150 mm worden 
teruggebracht en werd tenslotte de totale 
krukpenoppervlakte bijna tweemaal zo 
groot, dus kon het loopvlak voor elk

drijfstanglager ongeveer gelijk worden ge
maakt aan het lageroppervlak bij de lijn
motor.
De naast elkaar geplaatste drijfstangen 
bleken ten opzichte van de constructie 
met hoofd- en hulpdrijfstang de volgende 
voordelen te hebben:
a. Minder gecompliceerd ontwerp; kan 

volstaan met een kleiner aantal ver
schillende onderdelen, die in grotere 
aantallen kunnen worden vervaardigd, 
zodat de produktiekosten lager zijn.

b. Geringere minimum hoogte en breed
te van de motor.

c. Gunstiger belasting van de krukpen 
en de hoofdlagers, vooral bij de cen
trale lagers van de 12, 16 en 20 cilin
der motoren, daar de totale massa van 
de roterende delen kleiner is dan bij 
gekoppelde drijfstangen.

d. Beide rijen cilinders hebben dezelfde 
zuigerslag, terwijl die bij het alterna
tief verschillend is.

e. De kortere hoofdlagers zijn minder 
gevoelig voor kantbelasting.

Tegenover deze voordelen staat dat de 
methode met naast elkaar gelegen 
drijfstangen een gecompliceerder cilinder
blok en duurdere krukas vereist. Aange
zien echter over bet geheel genomen de 
voordelen van deze oplossing groter wa
ren, heeft men deze gekozen.
Foto 3 toont de drijfstang, de dunwandige 
„driemetaal” lagerschalen, de zuiger met 
ingegoten spiraalbuis voor de koelolie en 
ingegoten drager voor de bovenste veer, 
de verchroomde zuigerpen en het zuiger
verenpakket. Bij de aanzienlijk geringere 
breedte van de onderkant van de drijf
stang werden twee hydraulisch op span
ning gebrachte bouten toegepast in plaats 
van de vier die bij de lijnmotor worden 
gebruikt.

C ilin derdekse l zo n d er tuim elaars

enC ilin derkop  m et tu im elaars vo o r  in 
u itlaa tk leppen D w arsdoorsnede



Cilinderkop en klepmechanisme
In  plaats van drie kleppen, zoals bij de 
lijnmotor, heeft de V-motor vier kleppen 
in  de cilinderkop geplaatst: twee uitlaat- 
én  twee inlaatkleppen. H et klepmechanis
m e is bovendien geheel gesloten uitge
voerd. Dit is een vrij grote verandering, 
waaryoor verscheidene redenen zijn aan 
te voeren.. In de eerste plaats geven de 
gebruikers, vooral die van stationaire mo
toren, de voorkeur aan een geheel inge
sloten klepmechanisme. Bovendien maakt 
de schuine stand van de cilinders van de 
V -m otor het moeilijk olie, brandstof of 
w ater te verzamelen en af te tappen als 
zich lekkage zou voordoen. Tenslotte zou 
aanpassing van de bestaande cilinderkop 
ten behoeve van een deksel voor het klep
mechanisme veel extra werk meebrengen. 
D e belangrijkste reden waarom een ci
linderkop met vier kleppen werd gekozen 
was echter, dat verbeterde technieken het 
mogelijk maakten de wanden van de wa- 
tergekoelde uitlaatklephuizen dunner te

maken. D aardoor kon de klepdiameter, 
en daarmee de gehele uitlaatdoortocht, 
aanzienlijk worden vergroot. Daar de 
enkele inlaatklep echter niet kon worden 
vergroot, moesten twee inlaatkleppen 
worden toegepast om de totale doortocht 
in dezelfde mate te vergroten. De vergro
ting van alle doortochten, zowel aan de 
inlaat- als aan de uitlaatzijde, heeft tot 
resultaat gehad, dat de luchtvoorziening 
van de motor tot een hoog peil is opge
voerd.
Als bijkomend voordeel konden de me
chanische ondersteuning en de koeling van 
de bodem van de cilinderkop worden 
verbeterd, alhoewel er geen aanwijzingen 
waren, dat de marge in dit opzicht bij de 
V-motor noch bij de lijnmotor onvol
doende was.

Ongewone tuimelaar
Om de uitwisselbaarheid van de twee 
koppen tot op zekere hoogte te behou
den, zijn de posities van de tapbouten

van de cilinderkoppen en de stootstangen 
dezelfde gehouden.
Deze eis, alsmede de wens de hoogte van 
het klepmechanisme zo klein mogelijk te 
houden, heeft geleid to t een ongewoon 
type tuimelaar voor de uitlaatklep. Deze 
tuim elaar is elliptisch en sluit die van de 
inlaatklep geheel in. Beide tuimelaars 
draaien d.m.v. naaldlagers om een ge
meenschappelijke as, zodat slechts twee 
moeren behoeven te worden losgemaakt 
om het gehele klepmechanisme te verwij
deren.
Ondanks het geheel gesloten klepmecha
nisme is ook bij de V-m otor klepsmering 
volgens het impulstype behouden. Dit 
m aakt de toepassing van een eenvoudige 
afdekking van het klepmechanisme moge
lijk, aangezien men de brandstof klep niet 
buiten de afdekking behoeft te houden, 
om dat verontreiniging door krukkastolie 
w ordt vermeden, door weglekkende olie 
of water naar een aparte draintank af te 
voeren.

B E N O E M IN G  H O O G L E R A A R  

I N  DE S C H E E P S B O U W K U N D E

Bij Koninklijk Besluit van 21 november 
1969, nr. 26 is benoemd tot gewoon 
hoogleraar in de afdeling der Scheeps- 
bouwkunde en Vliegtuigbouwkunde aan 
de Technische Hogeschool te Delft om on
derwijs te geven in het ontwerpen van 
schepen, dr. ing. Constantin Gallin. De 
benoeming gaat in op 1 januari 1970, 
zijnde de datum waarop dr. Gallin zijn 
am bt zal aanvaarden.
De heer Gallin is op 17 mei 1928 te Foc- 
sani in Roemenië geboren. Hij behaalde 
het diploma Gymnasium te Boekarest in 
1945 en het diploma van de Pol. Hoch
schule te Boekarest in de „Elektrome
chanische Fakultät, Fachrichtung Schiff
bau in 1950. Van 1950 tot 1956 was hij 
ingenieur en later hoofd van het ontwerp
bureau „Zentral Institut für Schiffsent
wurf. „Ipronav” te Boekarest.
V an 1956 tot 1957 werkte hij als Re- 
search-ingenieur bij de British Ship Re
search Association te Londen. Vanaf 1957 
is hij werkzaam geweest bij de Scheeps
werf Blohm & Voss te Hamburg als ont
werp- en research-ingenieur en laatstelijk 
als hoofd van de wetenschappelijke en 
hydrodynamische afdeling.
In  1967 promoveerde de heer Gallin aan 
de Technische Hogeschool te Wenen, bij 
het „Institut für Schiffstechnik” . De titel 
van zijn proefschrift is: Bestimmung der 
Einflüsse von Entwurfs- und Reederei 
Kenngrössen auf die Wirtschaftlichkeit 
eines Schiffes unter Einsatz Elektroni
scher Rechenanlagen —  Variationsbei
spiele für einen modernen Stückgutfrach
ter.
Zijn prom otor was prof. dr. ing. H. 
Völker. Hij verwierf de aantekening „mit 
Auszeichnung bestanden” .
Professor Gallin is lid van de Society of

Naval Architects and Marine Engineers, 
the Royal Institution of Naval Architects, 
de Schiffbautechnische Gesellschaft en de 
Association M aritime et Aeronautique. 
Zijn dissertatie en andere publikaties heb
ben internationale bekendheid gekregen 
in scheepsbouw- en scheepvaartkringen. 
Bekend is ook de toepassing van zijn 
ideeën over een scheepsromp uit platte 
vlakken, bij het bekende „Pioneeri’-schip 
in het zgn. Multi Carrier System van 
Blohm & Voss.

Wijziging scheepsbouwvoorschriften 
van Lloyd’s Register
De Technische Com missie van L loyd’s R e
gister of Shipping is het eens geworden over 
een aantal wijzigingen in de scheepsbouw
voorschriften. E en van de belangrijkste ver
anderingen is de uitbreiding van de gedach
ten over de rechtstreekse berekening per 
com puter van de m aten van de voornaam ste 
draagconstructies zoals dwarsscheepse span
ten, steunbalken, raam spanten en stringers. 
L loyd’s Register kan via zijn plaatselijke 
kantoren bijzonderheden over de thans in ge
bruik zijnde standaardm ethoden te r be
schikking stellen, w aarvan de scheepsbou
wers en ontw erpers gebruik kunnen m aken, 
als zij kunnen beschikken over een com puter 
van het vereiste type.
Als onderdeel van de doorlopende gedrags
lijn om  de Rules gelijk te laten lopen m et 
nieuwe norm en, zijn de eisen voor het to e 
passen van aluminium alliages in de scheeps
bouw herzien en in overeenstemming ge
brach t met de aanbevelingen van de ISO. 
Teneinde elke twijfel uit te sluiten, is thans 
voorgeschreven dat de verantwoordelijkheid 
voor het voorbereiden en het overleggen van 
de karakteristieken van torsietrillingen in as
leidingsystemen bij de scheepsbouwer als 
hoofdaannem er berust, echter wel in sa
m enwerking m et de m achinebouwer. 
L loyd’s Register was een van de eersten m et 
richtlijnen ten aanzien van de ontwikkeling 
van schepen m et onbem ande m achinekam er. 
Aan de hand van de thans opgedane erva

ringen zijn nu nauw keuriger voorschriften 
opgesteld voor bewakingsschem a’s. A ange
zien deze schem a’s sterk uiteen kunnen  lo 
pen, zijn de voorschriften zodanig opgesteld 
da t zij de ontw erper eerder helpen bij het 
defin iëren  van zijn problem en, dan d a t zij 
standaardoplossingen geven.

Hardinxveldse werf gaat van „buiten” 
naar „binnen”
Op Scheepsw erf De H oop in N eder-H ar- 
dinxveld, eigendom van de Sleephelling 
M aatschappij Scheveningen N.V., w ordt ge
w erkt aan een ingrijpende m odernisering. E r 
w orden goede vorderingen gem aakt m et de 
bouw  van een grote hal over de bestaande 
helling, die de scheepsbouw op dit bedrijf 
zal verplaatsen van „buiten” naar „b innen” . 
D eze overkapping bestaat uit een loods m et 
een lengte van rond 40 m, breedte 20 m en 
hoogte 12 m.
H et is de bedoeling om  hier hijscapaciteit 
aan  te brengen, onder m eer een k raan  m et 
een m axim um  hefverm ogen van 10 ton.
De helling heeft een breed te van 10 m, zo 
d a t er terzijde daarvan ruim te overblijft voor 
het sam enstellen van secties. Bij het on tw er
pen van de hal is rekening gehouden met de 
m ogelijkheid, om deze hal nog m et 20 m e
ter te verlengen, hetgeen ook een verlenging 
van de helling mogelijk zou maken.
Deze w erkzaam heden houden nog geen ver
band m et de Deltaw erken. D e aanpassing die 
h iervoor nodig zal zijn is nog in studie. 
W aarschijnlijk zal de helling m et een  dok- 
deu r afgesloten m oeten worden.
De voorzieningen die nu  w orden verw ezen
lijkt zijn gericht op een hoognodige m oder
nisering van de werf. Zij om vatten ook het 
optrekken  van een gebouw van drie verd ie
p ingen aan  de dijk, w aarin onder m eer rij- 
w ielbergplaats, wasplaatsen enz. en een kan
tine ter vervanging van het oude schaftlo 
kaal ondergebracht zullen w orden. Ook 
staa t de bouw van nog een scheepsbouw- 
loods op het program m a.
Op D e H oop zijn m om enteel onderlossers 
voor buitenlandse rekening in aanbouw  en 
m en heeft opdrach t to t het bouwen van twee 
ruim lichters voor binnenlandse rekening.
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In „Schip en W erf” van 25 september 1969 
berichtten wij de tewaterlating van de
227.000 ton dw. m am m oettanker Veni. 
Op 13 november werd het schip afge- 
leverd aan Smedvigs Tankrederi te Sta- 
vanger.
A an de destijds gegeven korte beschrij
ving van het schip kan nog het volgende 
worden toegevoegd.
H et schip heeft de brug, machinekamer 
en accommodatie in het achterschip. De 
verdeling van de romp is als volgt: voor
piek voor waterballast, dieptanks voor 
brandstof, vijf middentanks, twee tanks 
voor vuile olie en 10 zijtanks, waarvan 
nr. 3 aan stuur- en bakboord alleen voor 
schone waterballast bestemd zijn. De tanks 
voor brandstofolie zijn achter de lading- 
tanks geplaatst en naast de machineka
m er, bovendien zijn er ook brandstoftanks 
in het voorschip. De bezinktanks voor 
brandstofolie staan op een platform aan 
de voorkant van de machinekamer.
De dubbele bodem onder de machine
kam er is verdeeld in tanks voor waterbal
last, smeerolie, lenswater en overstroom- 
olie. E r zijn tanks voor voedingwater en 
smeerolie op een hoog gelegen platform in 
de machinekamer. Boven de achtersteven, 
die voor waterballast gebruikt wordt, zijn 
tanks voor zoet water en voedingwater. 
De onderverdeling van de laadruimte is zo 
uitgevoerd, dat het mogelijk is tegelijker
tijd verschillende soorten olie te vervoe
ren. Dit resulteerde in de mogelijkheid 
de lading in delen te laden of te lossen 
met het in stand houden van een normale 
trim  en boegbelasting. Bij een vol geladen 
schip kan men bijv. 50 %  vervoeren

van de ene soort olie en 50 % van een 
andere, of 25%  van de ene soort en 75%  
van de andere. De ene soort kan ook ge
lost worden in een haven onderweg en het 
schip kan verder varen zonder een herver
deling van de overblijvende lading.
Om de proefmodellen te controleren, die 
tijdens de bouw van de romp gebruikt 
werden, werden er zeer uitvoerige en ge
detailleerde spannings- en trillingsmetin- 
gen verricht tijdens de technische 
proeftochten. D it is gebeurd in samenwer
king met de Commissie voor Zweeds 
onderzoek aan schepen en Det norske 
Veritas. De uitkomsten worden thans ge
analyseerd.

E r is meer hoogvast staal toegepast met 
een minimum vloeigrens van 36 kgf/m m 2 
dan bij een tanker gebruikelijk; ca. 35 %  
van het gewicht aan staal bestaat uit 
hoogvast staal.
De hoofdmachine, een stoom turbine van 
Götaverken-Stal, kan  max. 32 .4 5 0  spk le
veren bij een snelheid van d e  schroef van 
86 omw/min. Deze geeft aan. het geladen 
schip een snelheid van 16 k n .
De instrumentatie, de autom atische bedie
ning en regeling op afstand is  zover door
gevoerd, dat het mogelijk is  het schip te 
varen met een onbemande m achinekam er, 
in overeenstemming met de eisen  van Det 
norske Veritas voor klasse E O . De hoofd-

Fig. 2. H et dek gezien  naar het ach tersch ip , Fig. 3. Het dek gezien naar voren.



turbines kunnen direct van de brug af be
diend worden of van een tegen geluid ge
ïsoleerde en van geconditioneerde lucht 
voorziene regelkamer in de machineka
mer. In deze bedieningskamer is naast al 
de uitrusting voor de monitoring, alarm

4 -----------------------------------

Fig. 4. Een m iddentank met. 1.000.000. cubft. inhoud.

en afstandsbediening, ook het hoofdscha
kelbord geplaatst. De monitoring van 
bijna 200 meetpunten komt to t stand 
door een geïntegreerd en gecentraliseerd 
alarm- en monitoringsysteem, dat door 
Götaverken samen met SAAB ontwikkeld

is. Om een snelle en positieve informatie 
te geven, zijn alle belangrijke aanwijs- en 
alarmlampen aangebracht in een gestyli- 
seerd stromingsschema.
De hoofdturbines zijn m et de overbren
ging en de condensor op de machineka- 
mervloer geplaatst. Boven op het eerste 
platform  staan de twee hoofdketels. Op 
dit platform  zijn ook de bedieningskamer 
en alle belangrijke hulpmachines, zoals de 
hoofd- en reservegenerator, de hoofdvoe- 
dingpompen en verdampers. Op het twee
de platvorm  is een brandstofeenheid met 
pompen, filters en voorwarmers geïnstal
leerd en ook een stoom- en een diesel
generator.
De hoofdturbine bestaat uit een hoge- en 
lagedrukturbine in afzonderlijke huizen. 
De achteruitturbine is aangebracht in het 
uitlaateind van de lagedrukturbine. De 
rotors van de turbines zijn van een ge
smede constructie en alleen de twee cur- 
tiswielen van de achteruitturbine zijn op 
de as gekrompen. De uitlaatstoom gaat 
axiaal naar de hoofdcondensor, die direct 
voor en in hetzelfde vlak als de hoofd
turbine geplaatst is. De hoofdcondensor 
bezit een circulatiepomp.
De turbine heeft een drievoudige over
brenging aan de H.D.-zijde en een dubbe
le overbrenging aan de L.D.-zijde. De eer
ste overbrenging (bij de H .D .-turbine de 
twee eerste overbrengingen) is een plane
taire overbrenging, terwijl de laatste trap 
van het normale type is. Een afzonderlijk

Fig. 6, Tandwielkast m et de planetaire overbrenging van de H .D .-turbine.

1111«

Fig. 5. Schakellessenaar in de bedieningskamer.
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Fig. 11.

opgesteld stuwblok staat direct achter de 
overbrenging.
Zowel H.D.- als achteruitturbine worden 
gedreven met oververhitte stoom van 
63,3 kgf/cm 2 en 510 °C. De stoom wordt 
geregeld door een gescheiden elektrisch
hydraulisch bediend verdeelstuk, en 
twee gecombineerde regel- en snelsluit- 
kleppen voor resp. de H.D.- en achteruit
turbine.
V oor de smering onder druk van de lagers 
van de hoofdturbines en de overbrenging 
zijn aanwezig twee door een elektromotor 
gedreven INO-pompen, twee door zee
water gekoelde smeeroliekoelers en fil
ters. In  het geval, dat de elektriciteits
voorziening van het schip uitvalt, wordt 
de aanvoer van smeerolie gewaarborgd 
door een pomp, die direct vanuit de over
brenging aangedreven wordt en een hoog 
geplaatste tank.
E en tweetraps stoomejecteur en een één- 
traps stoomejecteur als reserve zijn samen 
m et een gecombineerde ejecteur- en pak- 
king-stoom-condensor als een eenheid op 
de hoofdcondensor gemonteerd. Bij een 
lage belasting van de turbine recirculeert 
de automatische condensor automatisch 
door de ejecteur- en pakking-stoom-con- 
densor. De regeling van de stoomdruk 
voor de afgrendeling van de pakkingbus- 
sen geschiedt automatisch.
E lk  van de twee Babcock & Wilcox-Göta- 
verken-ketels heeft een grootste capaciteit 
van 71 ton/h. De druk aan de uitlaat van 
de oververhitter bedraagt 64,7 ato bij 
een tem peratuur van 513 °C. Een ont- 
h itter in de stoomdrum brengt de stoom- 
tem peratuur terug tot max. 365 °C.
D e vuurhaarden van de ketels worden 
gekoeld door wanden met aan elkaar ge
laste pijpen („membraanwanden”). De 
pijpenbundels in de verbrandingsruimten 
en de convectiebundels hebben in lijn ge
plaatste pijpen om het reinigen te verge
makkelijken. De oververhitter bestaat uit

Salon.

een primaire en een secundaire trap en is 
van het verticale U-type.
Iedere ketel is voorzien van drie Y-jet 
met stoom verstuivende branders van 
Babcock & Wilcox, die op de bovenkant 
van de vuurhaarden geplaatst zijn. Een 
verbrandings- en branderregeling van 
Bailey M eter regelt de oliestookinrichting 
geheel automatisch na de ontsteking uit 
de hand.
De stoomtemperatuur aan de uitlaat van 
de overhitter wordt constant gehouden 
doordat een deel van de stoom uit de pri
maire oververhitter door een onthitter ge
leid wordt in de stoomdrum voor de in
trede in de secundaire oververhitter. De 
hoeveelheid stoom door de onthitter 
wordt automatisch geregeld door met 
lucht bediende kleppen.

Voor de voedingregeling hebben de ketels 
een driepuntsregeling (stoomstroom, voe- 
dingwaterstroom en niveau) van Bailey 
M eter. Deze regeling houdt het drukver
schil over de voedingkleppen constant 
door het toerental van de voedingpompen 
te regelen.
Roetblazen geschiedt, na uit de hand aan
gezet te zijn, automatisch met behulp van 
een programma. Voor de luchtverhitting 
heeft iedere ketel een roterende luchtver- 
hitter van het type Ljungström.
De voorverwarming van het voedingwater 
geschiedt in vier trappen: in de eerste 
en tweede door aftapstoom van de L.D.- 
turbine, de derde trap in de ontluchter 
met behulp van de uitlaatstoom  van de 
hulpturbines en in de vierde trap door 
aftapstoom van de H.D.-turbine. De voor- 
warmers zijn volgens ontwerp van de 
Duitse Babcock & Wilcox en door Göta- 
verken vervaardigd. De hogedruk-voor- 
warmers zijn verticaal en hebben inge
laste U-pijpen.
De elektriciteit wordt met 3 x 440 V, 
60 Hz, geleverd door een hoofd- en een 
reserveturbogenerator, die elk een ver
mogen hebben van 1150 kW en vervaar
digd zijn door Stal-Laval/NEBB, een die
selgenerator van GM/NBBB van 300 kW 
en een nood-dieselgenerator van 200 kW, 
die buiten de machinekamer geplaatst is. 
De hoofd-turbogenerator heeft een meer- 
trapsturbine, die met oververhitte stoom 
werkt, terwijl de eentraps-reservegenera- 
tor onthitte stoom krijgt.
De twee W eirTW L-hoofdvoedingpompen 
zijn tweetraps en worden gedreven door 
een op dezelfde as geplaatst curtiswiel. 
De lagers van de pompen worden geheel 
met water gesmeerd.
Ook het tweede schip van de serie tan
kers van 227.000 ton dw., de A lva Star, 
is op 19 november jl. te water gelaten.

Fig. 12. D e A lva  Star aan de afbouwkade.



W A A R O M  S C H E U R E N  IN D R A G E R S ?

En wat kunnen we doen om ze te vermijden ?

door

Ir. A R N T  CHR. SKAR
Def norske Verilas, Oslo

Det norske Veritas heeft als eis dat langs- 
scheepsspanten doorlopend moeten zijn 
bij schepen welke langer zijn dan 200 
meter. D at betekent dat in een kruispunt 
tussen spanten en dwarsdragers de laatst
genoemden m oeten „wijken”, d.w.z. dat 
er in  de dragers doorvoeringen gemaakt 
m oeten worden. De spantdoorvoeringen 
in de dragers kunnen op verschillende m a
nieren uitgevoerd worden.
Een tamelijk veel gebruikte doorvoering 
wordt getoond in fig. la . H ier is de drager 
aan de rug van het spant gelast. In  vele 
gevallen zal echter het verbindingsopper- 
vlak tussen spant en drager wat hierbij 
ontstaat, te klein zijn om de oplegkracht 
van het spant op te kunnen nemen. Om dit 
te compenseren en de drager te verstijven 
en tevens de spanningsconcentraties te 
verminderen wordt vaak een verticale af- 
stijving op de drager boven het spant ge
plaatst, zoals is aangegeven in fig. lb . De 
afstijving wordt aan het spant vastgelast. 
In  fig. 2 hebben wij aangegeven welke 
invloed de afstijving heeft bij het vermin
deren van spanningsconcentraties in  de 
doorvoering.
V oor dwarsdragers m et uitsparingen op 
het vlak stelt D et norske Veritas de eis 
dat de dragerhoogte minstens 2,6 m aal de 
hoogte van de uitsparing m oet zijn. Deze 
eis m oet to t zekere hoogte garanderen dat 
de drager bij de doorvoering voldoende, 
netto-oppervlakte heeft, zodat zij o.a. in 
staat is de optredende schuif spanningen 
op te kunnen nemen. Toch kan het ge
beuren dat de dwarsdoorsnede boven de 
doorvoering te klein is. In dergelijke ge
vallen kan een „lug" opgelast worden, 
zoals getoond in fig. 1 c.
Andere voorbeelden van spantdoorvoerin
gen zijn aangegeven in fig. 1 d en 1 e.
De verbindingen welke getoond worden 
in fig. 1 a-c zullen onderhevig zijn aan 
belastingen, welke de som zijn van stati
sche en dynamische belastingen. D e sta
tische belastingen zullen die zijn, welke 
optreden wanneer het schip stil ligt met
b.v. volle diepgang en een lege tank. De 
dynamische of wisselende belastingen 
zullen optreden in zeegang.
Een andere vorm van dynamische belas
ting kan optreden wanneer er trillingen in 
de drager zouden voorkomen. Zulke tril
lingen kunnen ontstaan wanneer de eigen 
frequentie van een bepaald plaatgedeelte 
of van de gehele drager samenvalt met 
impulsen van de machine of schroef. In 
ongunstige gevallen kan de hele drager 
vibreren in een vorm als aangegeven in 
fig. 3. Hier zijn de uitslagen sterk over
dreven. In werkelijkheid kan de uitslag a 
van de bovenflens enkele millimeters be
dragen, terwijl de uitslag van de drager- 
doorsnede nog iets groter dan a zal zijn.

BRIKKE
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Figuur 1.

De waarschijnlijkheid dat trillingen op
treden zal in het algemeen toenemen wan
neer de afmetingen van de drager toene
men. Als gevolg van grotere belasting of 
grotere dragerafstand moeten de afmetin
gen van de drager vergroot worden, zodat 
de spanningen en vervormingsweerstand 
op het zelfde niveau worden gehouden als 
tevoren.
Dit heeft een zwaardere drager tot gevolg, 
m aar zelfs dan zal de eigenfrequentie ge
woonlijk afnemen omdat de verhouding 
tussen stijfheid en massa van de drager 
gereduceerd wordt.
D e eigenfrequentie van kleinere dragers 
zal normaal relatief hoog liggen, en de 
impulsen van m otor en schroef zullen zel
den trillingen veroorzaken. Naarmate de 
dragers groter worden en de eigenfrequen
tie afneemt kan deze echter zo dicht bij 
de impulsfrequenties komen dat trillingen 
kunnen ontstaan. Wanneer wij in aanmer

king nemen dat de grootte van de dragers 
samenhangt met de scheepsgrootte kun
nen wij daarom rekenen met een grotere 
waarschijnlijkheid van hinderlijke trillin
gen in dragers van grotere schepen. Det 
norske Veritas is zich overigens bewust 
van dit probleem en heeft voorzorgsmaat
regelen getroffen om de waarschijnlijkheid 
dat trillingen zullen optreden te vermin
deren.
De dynamische belastingen zullen resulte
ren in variërende materiaalspanningen 
langs en om de randen van de doorvoe
ring. De bepaalde afronding van de door
voering en scherpe overgangen bij de 
lassen geven spanningsconcentraties waar
door aanzienlijke spanningen in de om
geving van de doorvoering kunnen ont
staan. De mogelijkheid van scheuren door 
vermoeidheid is daarom aanwezig en 
helaas gebeurt dit.
Uit ons schade-archief blijkt dat typische

Figuur 2.
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Figuur 3.

scheuren een verloop hebben als getoond 
in  fig. 4.
Bij spantdoorvoeringen als in fig. l a  kun
nen scheuren (Sprekk) van type 1) ont
staan. Deze zullen in de meeste gevallen 
over een lengte van 10— 20 mm de las 
volgen om daarna met een hoek van ca. 
45° in het vlak van de drager te lopen. 
Scheuren van type 2) ontstaan in de ver
binding tusssen stijl en spant. De voor
naamste reden voor deze twee typen 
scheuren is de waarschijnlijkheid dat er 
trillingen in de drager zijn opgetreden. 
Scheuren van type 3) en 4) worden ver
oorzaakt door ongunstige vormgeving van 
de doorvoering en slecht afgeronde con
structies. Deze hebben spanningsconcen- 
traties tot gevolg welke zeer hoge waarden 
kunnen bereiken. In dergelijke gevallen is 
het niet altijd noodzakelijk dat er veel 
spanningsvariaties optreden voordat er 
scheuren ontstaan.
D e scheuren in fig. 4 kunnen aangeduid 
worden als primaire scheuren. Wanneer 
zij gelegenheid krijgen om zich ongehin
derd uit te breiden kan dit met zich mee
brengen dat de oplegging van het spant 
m inder effectief wordt zodat er een rela
tieve verschuiving tussen spant en drager- 
doorsnede ontstaat. Dit kan op zijn beurt 
weer nieuwe scheuren tot gevolg hebben. 
Deze scheuren, welke als secundaire 
scheuren aangeduid kunnen worden, zul
len in de bodembeplating optreden ter 
plaatse van de doorvoering in de drager. 
In  fig. 4 —  type 1) zijn deze scheuren

F ig u u r 4.

aangegeven met „scheur 2” . Deze scheu
ren zijn bijzonder ongewenst daar ze lek
kage zullen veroorzaken en het is daarom 
belangrijk te verhinderen dat scheuren de 
gelegenheid krijgen zich uit te breiden. 
Eerder werd genoemd dat trillingen en 
ongunstige constructies zoals b.v. te scher
pe overgangen de oorzaak kunnen zijn van 
het ontstaan van scheuren. Het ligt daar
om voor de hand dat men op deze om
standigheden de aandacht vestigt.
Om trillingen tegen te gaan heeft Det 
norske Veritas onlangs richtlijnen voor 
het afstijven van dragers uitgegeven ten
einde het ontstaan van schadelijke tril

lingen zoveel mogelijk te beperken.
W at betreft de uitvoering is er in onze 
voorschriften altijd de nadruk op gelegd 
dat men zeer nauwkeurig moet zijn bij de 
afwerking van details. Scherpe hoeken 
moeten vermeden worden en alle overgan
gen moeten gelijkmatig zijn.
De detail-afwerking is nu nog belangrijker 
geworden dan ooit, onder m eer door het 
toegenomen gebruik van hoogwaardig 
staal in de uiterste constructievezels en 
omdat succes van toepassing van hoog
waardig- en gewoon staal in hoge mate 
hiervan afhangt.

V eritas nr. 50

PNEUM ATISCH BEDIEND SCHEEPS-STABILISATIESYSTEEM
M uirhead Ltd., Beckenham, Engeland, 
een onderneming bekend om z’n stabili- 
satiesystemen voor grote schepen, heeft 
thans voor kleine schepen een eenvoudig 
Bijstabilisatiesysteem ontwikkeld.
In  dit „M urmaid”-systeem is een oliege- 
koelde roterende luchtcompressor opge
nomen, fabrikaat Hydrovane, met een ca
paciteit van 23 m 3/h bij 7 ato. Deze com
pressor, die voorzien is van een in
gebouwde traploze capaciteitsregeling, 
levert lucht aan een vin-bedieningsmecha- 
nisme. De luchthoeveelheid wordt gere
geld door een servosysteem dat aan een 
gyroscoop is gekoppeld. Het systeem 
zorgt er voor dat de vinnen aan weers

zijden van het schip steeds onder de juiste 
hoek staan. Bij proefnemingen met een 
15 m-motorjacht werd het rollen met 
maximaal 90 % verminderd.

De Hydrovane-compressor wordt via een 
snaaroverbrenging aangedreven door de 
hoofdmotor. Opgenomen vermogen: ca. 
2 % van het hoofdmotorvermogen. Hy- 
drovane-compressoren blijken zeer ge
schikt voor toepassing in dit stabilisatie- 
systeem doordat ze weinig geluid pro
duceren en nagenoeg trillingvrij zijn.
Voor nadere inlichtingen zij verwezen 
naar de firma Geveke, Postbus 820, 
Amsterdam.



D E  A M E R IK A A N S E  D A G  OP H E T  E U R O P O R T C O N G R E S  mogelijkheid de turbine in te richten vooi"

(Vervolg van pag. 589, slot)

De laatste zitting van het congres was 
gewijd aan de toepassing van gasturbines 
en stoom turbines van General Electric 
aan boord van schepen.
M r. T hurston T. Balfour hield een inlei
ding over „H eavy Duty M arine Gas T ur
bines” , w aaronder vestaan m oeten wor
den gasturbines van een type, dat oor
spronkelijk voor toepassing te land ont
wikkeld is, in tegenstelling to t die, welke 
in de luchtvaart hun oorsprong vinden. 
M r. B alfour begon m et een opsomming te 
geven van de bekende eisen, waaraan een 
ideaal voortstuwingssysteem m oet vol
doen. Deze zijn: grote betrouw baarheid 
—  lage aanschaffingskosten —  gemakke
lijke installatie —  geschikt om te kunnen 
werken m et residu-olies —  laag brand
stofverbruik —  eenvoudige bediening 
zonder toezicht —  aanpasbaarheid van 
het systeem —  gemakkelijk onderhoud en 
goedkoop onderhoud (deze beide laatste 
behoeven niet hetzelfde te zijn). Ook is 
het wenselijk, dat het systeem voor ver 
uit elkaar lopende vermogens gebruikt 
kan worden.
Reeds lang heeft de afdeling gasturbines 
van General Electric aandrijfmachines ge
leverd voor de industrie en elektrische 
centrales, die aan de eisen voor een ideale 
voortstuwingsinstallatie zouden voldoen. 
O m dat de scheepvaartindustrie thans 
m eer dan ooit geneigd lijkt nieuwe op
lossingen te zoeken voor het oude p ro
bleem, besloot G E haar grote ervaring 
op dit gebied te benutten, door haar in
dustriële turbines aan te  gaan wenden 
voor scheepsvoortstuwing.
Deze ervaring is opgedaan aan ca. 19 
m iljoen bedrijfsuren van door GE ge
leverde gasturbines van dit type. Hiervan 
waren 2 m iljoen uren op residu-olie. 
42 „heavy duty” gasturbines hebben nu
100.000 bedrijfsuren achter de rug en 
zijn nog steeds in bedrijf.
E r werken 22 gasturbines in een zout
houdende atmosfeer, zoals bij het meer 
van M aracaibo, de Perzische Golf en de 
Caraïbische Zee. D it gaf vertrouwen, dat 
zij geschikt zouden blijken voor toepas
sing op zee.
De beproeving had plaats aan boord van 
de John Sargeant. Alvorens dit schip werd 
opgelegd na 9700 bedrijfsuren, waarvan 
70 %  op B unker-C-brandstof, had een 
inspectie plaats. D e gasturbine bleek in 
uitstekende toestand te verkeren en had 
zonder m eer in bedrijf kunnen blijven. 
Gezegd kan nog worden, dat de betrouw
baarheid van de geleverde gasturbines 
bij norm ale belasting 99,7 %  gebleken is. 
V oor scheepsaandrijving w orden dezelfde 
constructies aangeboden als voor indus
triële toepassing, in de vermogensseries: 
3500-4500 pk, 7500-15.000 pk, 15.000-
30.000 pk  en ten slotte de nieuwste m a
chine van 45.000-60.000 pk.

Deze waarden gelden voor enkele turbi
nes; een bepaald vermogen wordt bereikt 
door aanpassing van de cyclus. Tussen
liggende vermogens kunnen natuurlijk 
door com binatie van eenheden verkre
gen worden. Een vermogen van 60.000 
spk uit een enkele turbine zou van belang 
kunnen zijn voor grote, snelle container
schepen.
De gasturbines m et mechanische over
brengingen zijn alle van het type met 
twee assen, d.w.z. de turbine, die de 
com pressor drijft is niet mechanisch ver
bonden m et de turbine, die de belasting 
opneemt, w aardoor grote variaties van 
snelheid mogelijk worden. Zou m en elek
trische aandrijving wensen, zoals het ge
val zou kunnen zijn bij de grote ijsbreker- 
tankers, waarvoor men nu plannen op
stelt voor de noordwestelijke doorvaart, 
dan wordt een turbine met enkele as aan
geboden, die ideaal geschikt is voor de 
aandrijving van een elektrische genera
tor. De reis van de tanker Manhattan be
vestigde de behoefte aan een groot aan
drijf mom ent bij lage snelheden en aan 
100 °/o achteruitvermogen, wat karakte
ristiek is voor een elektrische aandrijving 
m et gelijkstroom.
H et brandstofverbruik op residu-brand- 
stof ligt bij alle door GE aangeboden 
gasturbines tussen 205 en 161 g/pkh, 
afhankelijk van het toegepaste kringpro
ces. H et getal 161 komt goed overeen 
met dat van de grote dieselmotoren, die 
buiten A m erika door zoveel rederijen 
toegepast worden.
De toegepaste processen variëren van het 
principieel regeneratieve tot combinaties 
van gas en stoom, het zg. STAG-pro- 
ces, waarbij de stoom geleverd kan wor
den door uitlaatgasketels of door aan
wezige met olie gestookte stoomketels, 
waarin de uitlaatgassen van de turbine 
toegevoerd worden.
Deze verschillende processen, die ge
bruikt worden voor het bereiken van dit 
opmerkelijke lage brandstofverbruik be
tekenen geen opoffering van de eenvoud 
van het bedrijf van de gasturbine. Ver
wacht wordt, dat het gasturbineschip geen 
wachtlopen behoeft, mits aan de normale 
eisen daarvoor wordt voldaan. Veel van 
de gasturbines, die thans in bedrijf zijn, 
werken geheel zonder toezicht; sommige 
worden zelfs aangezet en gestopt op een 
afstand van vele mijlen.
Van bijzonder interest is wat genoemd 
w ordt de „helper” -cyclus. Hierbij drijft 
een kleine stoomturbine, die stoom ont
vangt uit de afgevoerde warmte, de com
pressor van de gasturbine. Dit geeft een 
eenvoudige en  efficiënte opstelling, de 
stoom turbine is op de fundatieplaat van 
de gasturbine geplaatst, het geheel regelt 
zich in principe zelf en het brandstofver
bruik bedraagt 180 g/pkh.
De „heavy duty” gasturbine kan zeer uit
eenlopende brandstoffen benutten. De

twee soorten brandstoffen —  dual fuel —  
kan van belang zijn voor de tanker voor 
vloeibaar gas. De machines kunnnen met 
elke combinatie van vloeibare en gas
vormige brandstoffen werken, waarbij de 
juiste verhoudingen voortdurend ingesteld 
worden naarmate de hoeveelheid opge
kookt gas verandert. GE heeft 247 ma
chines voor dubbele brandstof gebouwd, 
waarvan de eerste in 12 jaa r 100.000 uur 
in bedrijf is geweest.
Vermeld is reeds, dat veel ervaring ver
worven is met residu-brandstof. M et een 
aangepaste behandeling van de brandstof 
kunnen de meeste residu-brandstoffen ge
bruikt worden m et viscositeiten tot 3.500 
sec. Redwood. De kosten van deze voor
behandeling bedragen van ca. 5 tot 10 
dollarcent per barrel, wat wel de moeite 
waard is als m en bedenkt, dat het prijs
verschil tussen residu en gedestilleerde 
oliën van $ 1,00 tot $ 2,00 per barrel be
draagt, een verschil, dat 100 %  kan zijn. 
De smeerolie-, brandstof- en startsyste- 
men zijn samengebouwd op de turbine- 
fundatieplaat en kunnen als een geheel, 
samen met alle leidingen in het schip 
worden geplaatst. De smeerolie, zowel 
voor turbine als overbrenging kan een 
normale goedkope olie zijn voor scheeps- 
gebruik.
Alle onderhoud kan ter plaatse gebeuren 
met gebruik van de norm ale hijsinrichting 
van de machinekamer. De periodieke in 
spectie, die overeenkomt met de normale 
survey om de vier jaar, kan eveneens ter 
plaatse geschieden. GE is in staat de on
derhoudskosten te garanderen, of alterna
tief, onderhoudscontracten aan te gaan 
over langere perioden.
De aanpasbaarheid van het systeem werd 
vermeld als een van de wenselijke attri
buten van een scheepsvoortstuwingssys- 
teem. De gasturbine kan als basis dienen 
voor wat men zou kunnen noemen een 
totaal energiesysteem, dat op verschillen
de wijzen gebruikt kan worden, wat 
hoofdzakelijk te danken is aan de grote 
hoeveelheid beschikbare afvalwarmte. 
Het benutten van deze mogelijkheid zal 
natuurlijk afhangen van het bepaalde 
scheepstype. Zo zal een tanker bijvoor
beeld door de afvalwarmte geleverde 
stoom kunnen gebruiken voor tankver- 
warming en ladingpompen. De stoom zal 
ook kunnen gebruikt worden in een 
turbo-generator om elektrische energie te 
leveren en eveneens voor huishoudelijk 
gebruik. Een interessante toepassing van 
„heavy duty” gasturbines werd onlangs 
besproken m et een Europese rederij, die 
bezig is m et het ontwerpen van een 
dubbelschroef-cruiseschip voor een ge
middelde snelheid.
Iedere as zou een gasturbine van 12.000 
spk krijgen voor de voortstuwing, die de 
stoom zouden leveren voor stroomopwek
king en verwarming. In  de haven zou 
een normale gasturbine van 3000 kW 
gebruikt worden, die stoom levert uit de



afvalwarmte. Het resultaat is een buiten
gewoon economische en aanpasbare in
stallatie. In het algemeen m aakt de grote 
verscheidenheid van de beschikbare ver
mogens, gecombineerd met de benutting 
van de afvalwarmte het aan de scheeps
ontwerper mogelijk de installatie aan zijn 
bijzondere eisen aan te passen zonder 
kostbare of beperkende compromissen te 
moeten accepteren.
Achteruitslaan kan verkregen worden 
met verstelbare schroeven, omkeerkoppe- 
lingen of door elektrische aandrijving. 
GE werkt tegenwoordig aan het ontwerp 
van een direct omkeerbare gasturbine. 
Deze wijze van omkering geeft een to t 
nog toe niet bereikte mate van eenvoud 
en economie in de machine-opstelling. 
Wegens de grote verscheidenheid in de 
inrichting van de cyclus en van de hulp
functies, zoals levering van stoom voor 
verwarming en voor de elektriciteitop
wekking aan boord, heeft de spreker niet 
getracht deze systemen in detail te be

schrijven. Hij heeft echter willen duidelijk 
maken, dat GE de verantwoordelijkheid 
voor de gehele voortstuwingsinstallatie op 
zich kan nemen, het brandstofverbruik 
kan garanderen en indien gewenst even
eens het te  voorziene onderhoud. 
Vervolgens werden nog enige mededelin
gen gedaan over nieuwe ontwerpen van 
scheepsstoomturbines van GE. Hierbij 
viel in de eerste plaats op een ontwerp 
van een installatie met heroververhitting, 
waarbij de hogedrukturbine in tweeën 
verdeeld was. De verse stoom werd in 
het midden daarvan toegevoerd, deze 
doorstroom t de turbine in één richting, 
gaat naar de heroververhitter en wordt 
vandaar weer naar het midden van de 
hogedrukturbine gebracht, die nu in de 
andere richting doorlopen wordt, alvorens 
naar de lagedrukturbine gevoerd te 
worden.
Ook werd een ontwerp getoond van een 
lagedrukturbine, waarbij de uitlaatstoom 
centraal n aa r de achter de turbine lig

gende condensor gevoerd werd, dus ont 
de op de normale plaats opgestelde ach
teruit turbine heen. Ook hier bleek dus 
weer de behoefte aan een zo laag moge
lijke installatie.
Ten slotte werd enige aandacht gewijd 
aan de tandwieloverbrengingen. Deze 
zijn thans zover ontwikkeld, dat zij in 
hun normale bouwwijzen betrouw baar 
het grootste moment, dat een enkele 
schroef kan opnemen, kunnen overbren
gen. In  dit verband merkte de spreker op, 
dat het te overwegen valt om van de tot 
nog toe gebruikelijke elektrische over
brenging bij grote ijsbrekers af te stappen, 
waar de tandwieloverbrenging nu bestand 
is tegen de hoge momenten bij een klein 
toerental, die bij dergelijke uitvoeringen 
kunnen optreden.
De Amerikaanse dag werd besloten met 
een receptie door de Am bassadeur van 
de Verenigde Staten in Nederland, Mr. 
William J. M iddendorf, die ook het con
gres opende.

L H .C .  H O L L A N D  BO EKT  M IL J O E N E N O P D R A C H T  V O O R  EEN  U L T R A  M O D E R N  B O O R S C H IP

A rtis t’s  im pression

De Franse firma SOMASER (Société M a
ritime de Services) heeft I.H.C. Holland 
opdracht gegeven voor het bouwen van 
een dieselelektrisch aangedreven boor- 
schip. Het schip zal de modernste boor- 
unit ter wereld worden en voor de eerst
komende jaren boringen voor C.F.P. 
(Compagnie Française des Pétroles) ver
richten.
Het is de eerste keer dat in Europa een 
dergelijk schip wordt gebouwd. Met deze 
order zal een bedrag van vele tientallen 
miljoenen guldens gemoeid zijn.
Reeds in 1967 begon I.H.C. Holland- 
Offshore Division met het ontwikkelen 
van een boorschip. De algemene verwach
ting was, dat in de toekomst een vraag zou 
komen naar boorunits, die in diepere wa
teren zouden kunnen boren en een gro
tere verplaatsingssnelheid ontwikkelen. 
Na een uitgebreid onderzoek van alle mo
gelijkheden, welke ondermeer modeltest 
en computerberekeningen en kostenverge- 
lijkende studies omvatte, kwam men tot 
een ontwerp, waarbij de hoofdkenmerken 
in overeenstemming waren met de wensen 
van de cliënt.
Het boorschip zal 145 m lang worden en 
heeft een waterverplaatsing van ca. 15.500 
ton.
De hoogte, inclusief de boortoren, zal 62 
meter bedragen. De voortstuwing ge
schiedt door middel van twee verstelbare 
schroeven. Het belangrijkste aspect in het 
ontwerp van het boorschip is de dynamic 
positioning (DP). DP noem t men syste
men, welke zonder gebruikmaking van 
ankers, het vaartuig op zijn plaats houdt. 
Bij het I.H.C. boorschip bestaat het DP- 
systeem uit twee verstelbare voortstu- 
wingsschroeven en een vijftal dwars
scheeps geplaatste schroeven in tunnels 
(thrustors), waarvan er drie in het voor

schip en twee in het achterschip zijn ge
plaatst.
Tijdens het boren worden de schroeven en 
de thrustors gecommandeerd door een 
computer, die de plaatsbepalende gege
vens ontvangt.
Zodra het schip van een vastgesteld boor- 
punt wil af drijven reageert de computer 
en houdt door middel van de voortstu- 
wingsschroeven en de thrustors het schip 
in de juiste positie.
De com puter zorgt er tevens voor dat het 
schip zo draait, dat zijn ligging het gun
stigste is ten aanzien van golf- en stroom 
richting.
H et schip zal verder voorzien worden van 
een slingerdempingsinstallatie, waardoor 
het slingeren to t een minimum wordt be
perkt, m ede dankzij de toepassing van zo

genaamde ,,detuningtanks” in het voor- 
en achterschip. D oor het vullen en leeg 
laten lopen van deze tanks kan men ook 
het zwaartepunt van het schip regelen.
Op één der detuningtanks op het achter
schip is het helikopterdek geplaatst. V er
der is het schip uitgerust m et een duiker
klok, die in een speciale schacht in het 
schip is geplaatst, waardoor het mogelijk 
is om bij slechtere weerscondities te dui
ken.
Bij het unieke ontwerp is rekening gehou
den met een langdurig verblijf op zee om 
drie achtereenvolgende boringen te kun
nen verrichten. Een accommodatie voor 
80 m an zal op het voorschip worden aan
gebracht.
H et boorschip zal in 1971 aan de eige
naars worden overgedragen.



t N E D E R L A N D S E  V E R E N IG IN G  V A N  T E C H N IC I OP S C H E E P V A A R T G E B IE D
Program m a van lezingen in het voorjaar 1970

V rijdag 2  januari 1970

Nieuwjaarsreceptie voor leden en begunstigers van de Afdeling 
Groningen, des middags te 16.30 uur, in Theater „C oendersborg” , 
Coendershaag 1, G roningen (Helpman).

Nieuwjaarsreceptie voor leden en begunstigers van de Afdelingen 
Am sterdam  en R otterdam , des middags van 16.00 tot 17.30 uur, 
in de Sociëteitszaal, 3e verdieping van het Groothandelsgebouw, 
Stationsplein 45 (Ingang A) te Rotterdam.

„Moderne inzichten betreffende elektrische installaties aan 
boord van schepen” 

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

„Ontwerpen van visverwerkingsschepen en hun fabrieksin- 
stallaties”

door enkele medewerkers van do 26 febr. 1970 Rotterdam
N.V. Kon. Mij. „D e „Schel- vr 27 febr. 1970 Amsterdam
de” , 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 R otterdam
vr 20 mrt. 1970 Am sterdam

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

en/of enkele van zijn mede- vr 24 april 1970 Am sterdam
werkers.

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

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 b e
gunstigers een convocatie worden gezonden.

Contributie-inning

Begin januari 1970 zullen stortings-/acceptgirokaarten worden gezonden, waarop het nieuwe contributiebedrag staat vermeld.
Leden, welke een automatische overschrijving laten doen, worden verzocht deze intijds voor het nieuwe bedrag (ƒ 40,—  voor leden en  b e
langstellenden en ƒ 15,—  voor junior- en gepensioneerde leden) te doen plaatsvinden.

M et verwijzing naar „Schip en W erf” no. 21 van 17 oktober 1969, pag. 479, waarin het Hoofdbestuur melding doet van periodieke verk ie
zingen betreffende leden van het Hoofdbestuur, wordt medegedeeld, dat na verzending van 2154 verkiezingsformulieren 1288 van genoem de 
formulieren zijn terugontvangen, waaruit na telling is gebleken dat totaal 2590 stemmen werden uitgebracht, waarvan 129 blanco.
D e 2461 geldige stemmen zijn als volgt verdeeld: ir. G. A. Sellmeijer 921 stemmen; de heer J. G. F. Warris 739 stemmen; de heer J. G ro llé  
524 stemmen en de heer A . J. Kraaijenbrink 277 stemmen.
H et stembureau bestond uit de heren: C. van Dijk, H. J. M eewis, A . Kuyt en de algemeen secretaris.
U it bovenstaande blijkt ir. G. A. Sellmeijer te zijn herkozen en de heer .1. G. F. Warris gekozen; beide heren hebben hun verkiezing aanvaard.

N e d e r la n d s e  V ere n ig in g  van  

T echnici op S c h e e p v a a rtg e b ie d

B A L L O T A G E

D e volgende heren  zijn de ballotage-com - 
missie gepasseerd:
V oorgesteld voor he t gewoon lidmaatschap:
A. G . B O SD IJK , Scheepsw erktuigkundige 

(m et dip lom a C2) bij V an  N ievelt, G ou- 
d riaan  & C o’s S toom vaart M aatschap
pij N .V .; Strevelsweg 21c, R otterdam - 
25.
V oorgesteld door Joh. F . Vrouwes.

N . E ST E IE , M achine-expert B ureau Veritas, 
A m sterdam ; Jeroen  Boschlaan 19, 
H eem stede.
V oorgesteld door ir. J. W . Brand.

H . J. T h . G E R N A A T , Afgest. H .T.S., 
afd. Scheepsbouw kunde; C hef S. B. 
Loods N .V . M achinefabriek  en Scheeps
w erf van P. Sm it Jr., R otterdam ; Van 
Bosseplantsoen 34, D ordrech t. 
V oorgesteld door A. Ooms.

P. A. G O V ER TS, O ud-Scheepsw erktuigkun- 
dige m et dip lom a C l: M anager M arine 
Sales Texaco Olie M aatschappij; Bor- 
nerveld  118, R otterdam -23.
V oorgesteld door G. K oedijk.

W . V A N  D E  G R A A F , D irec teu r Expertise- 
k an too r V an P elt & Co.; M aaskade 
100b, R otterdam -1.
V oorgesteld door G. Schuur.

M. J. H . H E Y K O O P, Oud-Scheepswerktuig- 
kundige (m et volledig diplom a B) Rijks
loodswezen; D e G enestetstraat 2b, 
M aassluis.
V oorgesteld door D. Prins.

IR. G. P. J. M. V A N  H U SSEN , w .i.; Inge
n ieur bij Verolm e M achinefabrieken 
IJsselm onde, S toom installaties, Ketel- 
bouw; F ichtestraat 122, Rotterdam -24. 
V oorgesteld door N. H. J. van Hussen.

H. J. D E  JO N G , le  Technisch A ssistent Ne- 
derlandsch Scheepsbouw kundig P roef
sta tion ; Diedenweg 17, W ageningen. 
V oorgesteld door prof. dr. ir. W . P. A. 
van Lam m eren.

P. C. V A N  K A M PE N , E igenaar F irm a L.
1. Bosdijk, W erktuigkundig- & Scheeps- 
expert, M otorexpert, beëdigd Taxateur 
enz.; expert-agent N ederland-„U nitas” , 
V oorw eg 58, Hoogvliet.
V oorgesteld door G. Schuur.

A. C. LA P, Scheepswerktuigkundige (met di
plom a B volledig) N .V . Vereenigde Ne- 
derlandsche Scheepvaart M aatschappij, 
R otterdam , T reubstraa t 78, Katwijk 
a /Z ee .
V oorgesteld door W. Simons.

J. L IN D EB O O M , Afgest. H.T.S., afd. W erk
tu igbouw kunde; V erkoop-Inspecteur bij 
Scania-V abis N ederland N .V .; Wilhel- 
m inastraa t 49, Zwolle.
V oorgesteld door H. C. van Schooten.

Ir. S. LINGSM A, w.i., Technisch d irec teu r 
Flaméco N .V ., G ouda; G ezichtslaan 72, 
Bilthoven.
Voorgesteld door H. H. van der ICoogh.

J. C. J. M EN H EE R E, M arine Sales E n 
gineer Texaco Olie M aatschappij, R o t
terdam ; W eteringsingel 220, H en d rik -  
Ido- Ambacht.
Voorgesteld door G. Koedijk.

K. M ETZ, Scheepsbouwkundig expert B u
reau Veritas, A m sterdam ; T roe ls tra laan  

11, Heemstede.
Voorgesteld door ir. J. W . Brand.

J. F. J. N IJH U IS, Scheepsw erktuigkundige 
(met diplom a C l) bij V an Nievelt, G o u - 
driaan & C o’s S toom vaart M aatschappij 
N.V., R otterdam ; A njerstraat 11, M a l
den (Gld.).
Voorgesteld door ir. J. N . Joustra.

C. A. PLA N TEN  Ktzt b.d., D irecteur N e 
derlands Scheepsstudiecentrum T N O ; 
Cam phuysenlaan 2, Heemstede. 
Voorgesteld door ir. A. van der T o o rn .

G. A. POLA K , Afgest. H .T.S., afd. S ch eep s
bouwkunde; C oörd inator Bedr. le id in g  
Scheepsbouw N.V. Scheepswerf &  M a
chinefabriek „D e Biesbosch"; G ro e n  
van Prinstererweg 137, D ordrecht. 
Voorgesteld door N. Erlings.

Ir. J. POLM AN, w.i., P roject-Ingenieur C h e 
vron Centrale Laboratoria N.V., R o t
terdam ; Lijsterbesstraat 6, Spijkenisse. 
Voorgesteld door J. van Nood.



W. J. POSTM A, Afgest. H.T.S. afd. Scheeps
bouw kunde; Chef Scheepsbouw N.V. 
W erf „G usto” v /h  Fa. A. F . Smulders, 
Schiedam ; D irk  de Derdelaan 20, Vlaar- 
dingen.
Voorgesteld door P. Eekhout.

D . J. V A N  R EEU W IJK , Afgest. H.T.S., afd. 
W erktuigbouwkunde; Assistent-Bedrijfs- 
ingenieur N.V. M achinefabriek „Bol
nes” v /h  J. H. van Cappellen, Krimpen 
a. d. Lek; Ravelstraat 19, Slikkerveer. 
Voorgesteld door C. W. van Cappellen.

A . J. W. D E RID D ER, Afgest. H.T.S., afd. 
Scheepsbouwkunde; Assistent-Bedrijfs- 
leider W ilton-Fijenoord, Schiedam; 
Roem er Visscherstraat 136, V laardin- 
gen.
Voorgesteld door Jhr. ir. F. J. de Ranitz.

Ir. H . D E  RU IJTER, w.i., A djunct-directeur 
Flam éco N .V., Gouda; Dorpsstraat 
147d, W arder.
Voorgesteld door H. H. van der Koogh.

L. SIN K E, Oud-Scheepswerktuigkundige 
(m et diplom a Cl); Chef Technische 
D ienst Conoflow, D ordrecht; Schip- 
beekstraat 280, Dordrecht.
Voorgesteld door H. F. Huzink.

t ï .  V ERH O EV , Oud-Stuurman K.H.V.; 
Brandbeveiligingsadviseur Ansul In ter
national N ederland N.V., N aarden; 
Favrestraat 241, Rotterdam-17. 
Voorgesteld door Joh. F. Vrouwes.

W . A. V ER V EN N E, Afgest. H.T.S., afd. 
W erktuigbouwkunde; Tweede Luite
nan t Technische Dienst Koninklijke 
Landm acht; M arnixkade 73, A m ster
dam.
Voorgesteld door D. C. M asdorp Kru- 
seman.

M. Ph. J. D E R  W EDUW EN, D irecteur 
W ortelboer Holland N.V. en M ovacity 
N .V ., Am sterdam ; Galerij 56, Amstel
veen.
Voorgesteld door Y. L. Vennik.

D. V A N  D ER W EID E, Chef afdeling Rede
rij (procuratiehouder) Hudig & Pieters 
(Reders, Cargadoors en Expediteurs); 
M erelhoven 421, Capelle a. d. IJssel. 
Voorgesteld door A. G. van den Berg 
Ing.

G . ZO ETH O U T, Afgest. H .T.S.; Lastech-
nisch adviseur; St. O dastraat 28, E ind
hoven.
Voorgesteld door Joh. F. Vrouwes.

V oorgesteld als belangstellende:
C. P. B R EED  V ELD , D irecteur Bredo N.V., 

R otterdam ; Lijsterbeslaan 13, Rotter- 
dam-13.
Voorgesteld door P. L. J. Peeters.

L. C. J. KOOIM A N , Leraar Zeevaartschool 
„D e Ruyterschool” ; Vondellaan 14, 
Vlissingen.
Voorgesteld door D. van N oort.

Voorgesteld als junior-lid:

H . BEK K ER, Studerend voor diplom a B;
Berkenrijsweg 8, Rockanje. 
V oorgesteld door Joh. F. Vrouwes.

J. W. D EN  BOER, Studerende a. d. H.T.S. 
afd. Scheepsbouwkunde; Burg. Hazen- 
berglaan 279, Rotterdam-24. 
Voorgesteld door M. J. de Bel.

L. F. D IEM EL, Studerende a. d. H.P.S. 
„Technicum ” , Rotterdam ; Piet Hein- 
straat 82, Delft.
Voorgesteld door H. Bax.

G. LA N G ELA A R  Jr., Student a. d. Techni
sche H ogeschool Delft, afd. Scheeps
bouwkunde; Maassluiseweg 6, M aas
land.
Voorgesteld door ir. G . Langelaar Gzn.

A. G. T. LEM K ES, Student a. d. Technische 
Hogeschool D elft, afd. Scheepsbouw
kunde; Leeuw straat 81, Dordrecht. 
Voorgesteld door M. van der Heiden.

J. Th. L IG TELY N , Student a. d. Technische 
Hogeschool D elft, afd. Scheepsbouw
kunde; Oosteinde 154, Delft. 
Voorgesteld door M. van der Heiden.

Eventuele bezwaren, schriftelijk, binnen 14 
dagen aan het secretariaat, Burg. s’Jacob- 
plein 10, Rotterdam -2.

NIEUW SBERICHTEN
PERSONALIA  

A. A. Nagelkerke t
Op 4 decem ber 1969 overleed te  Rotterdam  
in de leeftijd van 73 jaar de heer A. A. N a 
gelkerke, directeur van V an Rietschoten en 
Houwens’ Electrotechnische M aatschappij 
N.V. te Rotterdam .
De heer N agelkerke was jarenlang lid van 
de N ederlandse Vereniging van Technici op 
Scheepvaartgebied.

Afscheid J. Zuidweg

W egens het bereiken van de pensioengerech
tigde leeftijd zal de heer J. Zuidweg, adjunct- 
inspecteur Technische D ienst van N.V. K o
ninklijke Rotterdam sche Lloyd - W m Ruys 
& Zonen afscheid nem en van genoemde 
vennootschap.
T er gelegenheid hiervan wordt een afscheids
receptie gehouden in de w achtruim te op de 
kop van de L loydkade te Rotterdam  op dins
dag 30 decem ber a.s. te 11.00 uur.

Metaalbedrijf Rademakers N.V., 
Rotterdam-Klazienaveen

Genoemde vennootschap deelt mede dat 
vanaf 1 novem ber 1969 de directie als volgt 
is samengesteld:
dr. J. C. M. van Rhee, gedelegeerd commis
saris - w aarnem end directeur; ir. W. F . T. C. 
O lderaan, onderdirecteur - verantwoordelijk 
voor ontwikkeling en constructie; ir. J. F. 
Roozeveld van der Ven, adjunct-directeur - 
belast met speciale projecten; W. W. H. 
Storch, adjunct-directeur - belast met de 
leiding van de gieterij te Klazienaveen; C. J. 
Katz, adjunct-directeur - algemeen bedrijfs
leider R otterdam ; A. van Bussel, adjunct- 
directeur - hoofdadm inistrateur-controller 
van R otterdam  en Klazienaveen.

Uitgaven van de Society of Naval Architects 
and Marine Engineers
D oor SN A M E zijn drie Technical and Re
search bulletins uitgegeven, bedoeld om ant
w oord te  geven aan reders, bouw ers en ont
w erpers op vragen luidende w aar, w anneer 
en hoe hun  schepen te bescherm en tegen 
afwisselend- of doorlopend blootgesteld zijn 
aan zeew ater of -lucht.
Bulletin no. 4-9 is getiteld „Abrassive G uide 
fo r Aged or Coated Steel Surfaces” en het is 
sam engesteld door Panel 0-23 (Ships’ 
Paints).
D it bulletin is te bestellen voor $ 7,50 per 
deel.
Bulletin 4-10 is getiteld „C oating Systems 
G uide for Hull, D eck and Superstructure” , 
en ook sam engesteld door Panel 0-23 (Ships’ 
P a in ts); te  bestellen voor $ 4,00 per deel. 
Bulletin 4-11 heeft als titel „M arine D eck 
Covering G uide” , en is samengesteld door 
Panel 0-28 (Ships’ M aterial); de kosten be
dragen $ 5,50 per deel.
Leden van de Society of N aval A rchitects 
and M arine Engineers genieten korting  op 
bovengenoem de prijzen.
Inlichtingen en bestellingen bij: M r. John  R. 
Blackeby, c /o  A m erican Bureau of Shipping, 
45 B road Street, New York, N ew  Y ork 
10004, U.S.A.

Technische Hogeschool Delft

In  de A fdeling der Scheepsbouwkunde en 
V liegtuigbouwkunde bestaat een vacature 
voor een:
gewoon hoogleraar in de Scheepsbouwkun
de.
D eze leerstoel is gericht op onderw erpen met 
betrekking to t de „Sterkte en T rillingen van 
Scheepsconstructies” .
D e toenem ende grootte, volheid en snelheid 
van koopvaardijschepen en de n ie t conven
tionele verhoudingen van lengte en breedte, 
hebben in vele gevallen em pirische bereke
ningsm ethoden ontoereikend gem aakt. M o
derne berekeningsm ethoden, ontw ikkeld met 
het oog op de mogelijkheden die de com pu
te r thans biedt, doen gaandeweg hun  in tree 
bij de bestudering van de sterkte en h e t dy
nam isch gedrag van het schip en zijn onder
delen. D e sterkte van een schip en de 
scheepstrillingen vorm en een geïntegreerd 
com plex van problem en, w aarin bij de m o
derne conceptie de scheepsromp niet meer 
als slanke balk beschouwd m ag worden, 
m aar waarbij het samengestelde karakter 
van de constructie in rekening m oet w or
den gebracht.
D e dynam ische belasting door zeegang en 
de scheepstrillingen t.g.v. zeegang en /of' 
door de wisselende schroefbelasting, p laa t
selijk of van het schip als geheel, veroorza
ken voorts, door de toenem ende scheeps- 
g rootten en machinevermogens, het conci
piëren van nieuwe scheepstypen en andere 
zeegaande objecten, problem en, w aarbij ook 
de hogere frequenties en com plexe trilvor- 
m en een belangrijke rol spelen. Deze proble
m en nem en in betekenis toe en onderstrepen 
het .belang van het verkrijgen, door analyse 
en experim ent, van betrouw bare kw antita
tieve gegevens m et betrekking to t de draag
krach t en het dynamisch gedrag van de 
constructie.
H et geheel vraagt in belangrijke m ate de 
aandacht van de scheepsbouwkundige inge
nieurs.



D e O nderafdeling  der Scheepsbouvvkunde 
ziet in de technisch w etenschappelijke bena
dering van het problem engebied van de 
scheepstriilingen en sterkte een activiteit, 
die van groot belang is voor de opleiding tot 
scheepsbouw kundig ingenieur.
D e te benoem en hoogleraar zal naast de on
derw ijstaak ook het beheer krijgen over een 
laborato rium  voor scheepsconstructies. Aan 
het w etenschappelijk  onderzoek in dit labo
ratorium  zal leiding m oeten w orden gegeven 
ten  aanzien  van de richting en de aard  van 
dit onderzoek. N aast het experim entele- zal 
h ier ook het theoretisch  onderzoek  een be
langrijke p laats innem en. Inschakeling van 
de studenten  bij deze onderzoekingen is van 
vitaal belang voor de opleiding.
H et vakgebied „S terkte en T rillingen van 
Scheepsconstructies” is in het onderw ijspro
gram m a van de O nderafdeling  der Scheeps- 
bouw kunde als een afstudeerrich ting  ver
nield.
W etenschappelijke w erkzaam heid op het ge
bied van de leerstoel, goede instelling ten 
aanzien  van het onderw ijs aan en de vorm ing 
van studerenden, alsm ede bereidheid voor 
het vervullen van bestuurlijke taken in de 
onderafdeling  der Scheepsbouw kunde zijn 
vereist.
G egadigden kunnen zich w enden to t de 
V oorz itter van de O nderafdeling der 
Scheepsbouw kunde, M ekelw eg 2 te Delft, 
to t welk adres m en zich tevens kan  wenden 
voor het verkrijgen van nadere inlichtingen 
dan wel voor hel doen van aanbevelingen.

Cursussen Industriële Automatisering

D oor het V oorlichtingscentrum  Industriële 
A utom atisering  T N O  zijn to t m edio 1970 
een zevental cursussen voor de industrie ge
pland.
De cursus procesautom atisering , w'elke de 
basisbegrippen van de m eet- en regeltech
niek toelicht en vooral door veel practicum - 
oefeningen to t een w erkelijk inzicht leidt, 
w ord t w eer gehouden op de volgende data:

—  20, 21 januari en 27, 28, 29 januari a.s.;
—  20, 21 mei en 26, 27, 28 mei a.s

De cursus besturingstechniek, die on tw er
pers van schakelingen en system en, zowel 
op het gebied van de m echanisatie als op dat 
van de procesbeveiliging en -bew aking, een 
d ieper inzicht geeft in de system atische aan
pak  van logische problem en is gepland voor 
de volgende data:

—  17, 18 feb ruari en 24, 25 februari a.s.;
—  21, 22 april en 28, 29 april a.s.

De cursus produktie-au tom atisering  („Low 
Cost A utom ation” ), die een in troductie  geeft 
in het ontw erpen m et en toepassen van o.m. 
pneum atische en elektrische s tandaardcom 
ponenten  voor de bedrijfsm echanisatie, 
w ordt gehouden op:

—- 3, 4 februari en 10, 11 februari a.s.;
—  7, 8 april en 14, 15 april a.s.;
—  2, 3 jun i en 9, 10 jun i a.s.

O ok in deze cursus speelt het „ leren” door 
het zelf doen een grote rol.
Inlichtingen en aanm elding: V oorlichtings
centrum  Industriële A utom atisering  TN O, 
Leeghw aterstraat 5, D elft. Tel. 01730- 
32930.

Studie over lucht in werkruimten
T er gelegenheid van he. gouden jubileum 
van ITH O  N .V . te  Schiedam heeft de direc
tie van deze ondernem ing een prijsvraag uit
geschreven voor studenten aan universiteiten 
en hogescholen in N ederland. G evraagd 
w ordt een verhandeling  te schrijven over het 
onderw erp: „D e invloed van de fysische en / 
of chem ische toestand van de lucht in w erk
ruim ten op de arbeidsprestatie en werkbele
ving van de m ens” .
De directie van ITH O  N.V. —  een onderne
m ing die zich beweegt op het terrein van 
koel-, verw arm ings- en regeltechniek, ven
tilatie, elektrotechniek, hydraulica en air
conditioning —  acht een diepgaander bestu
dering van dit onderw'erp van grote beteke
nis.

De „lucht” waarin wij leven

De hoedanigheid van de „lucht” waarin wij 
leven en w erken, is van onschatbare w aarde 
voor de gezondheid in het algemeen en voor 
de arbeidsprestatie van de mens in het bij
zonder, zo m eent de directie. De m axim ale 
prestaties die in de m oderne tijd verlangd 
w orden en de hoge eisen die de mens dien
tengevolge stelt aan de ruimte w aarin hij 
werkt, m aken het steeds meer noodzakelijk 
het „b innenklim aat” aan een kritisch on 
derzoek te  onderw erpen. De bedoeling van 
de prijsvraag is, dat deze problem atiek w ordt 
behandeld in het licht van de huidige en 
b innen afzienbare tijd te verwachten ontw ik
kelingen.
Hoewel op dit gebied reeds geruim e tijd w e
tenschappelijk  onderzoek plaatsvindt en de 
daaru it verkregen resultaten w aar mogelijk 
w orden toegepast, w ordt het daarnaast van 
groot belang geacht dat in bredere kring aan
dacht aan deze m aterie w ordt besteed. M et 
het organiseren van deze prijsvraag, die spe
ciaal van belang kan zijn voor aankom ende 
m edici, psychologen, sociologen, economen 
en technici, hoopt de directie van ITH O  een 
belangrijke groep jonge wetenschapsmensen 
daadw erkelijk  te stim uleren hun visie te ge
ven op het bovengenoem de onderwerp.

Deskundige jury

De verhandelingen, die vóór 1 septem ber
1970 dienen te w orden ingezonden, zullen
w orden beoordeeld door een bij uitstek des
kundige ju ry , bestaande uit:

—• ir. E. van G unst, werktuigbouwkundig 
ingenieur, hoofd afdeling Binnenklimaat 
van het Instituut voor Gezondheidstech- 
niek T N O ;

—  prof. dr. H. Philipsen, hoogleraar in de 
M ethoden en Technieken van het Sociaal
w etenschappelijk  Onderzoek aan de 
Rijks U niversiteit te Leiden;

—-- de heer P. H. van den Reydt, adjunct- 
d irec teur ITH O  N.V.;

—  prof. dr. W. J. van de Woestijne, hoog
leraar Econom ie aan de Technische H o
geschool te Delft;

•— prof. dr. R. L. Zielhuis, hoogleraar-direc- 
teu r van het Coronel Laboratorium  voor 
A rbeidshygiëne van de M edische Facul
teit van de U niversiteit van A m sterdam  
(voorzitter).

Prijzen
De hoofdprijs bestaat uit een studiereis van 
drie weken naar de V.S. voor 1 persoon. 
D aarnaast zal aan m axim aal 11 inzenders, 
die volgens de jury eveneens in aanm erking 
komen voor een prijs, een gezam enlijke 
studiereis van een week naar D enem arken 
worden aangeboden. Behalve individuele ko
men voor deze gezam enlijke reis ook groeps
gewijze inzendingen in aanm erking. Over 
de toekenning van de prijzen zal de ju ry  ul
timo decem ber 1970 beslissen, w aarna de 
uitreiking in de loop van januari 1971 zal 
plaatsvinden.

Voorwaarden
Voor deelnam e aan deze prijsvraag gelden 
de volgende voorw aarden:

— Uitsluitend studerenden aan een N eder
landse universiteit of hogeschool kunnen 
aan deze prijsvraag deelnem en.

—  De verhandeling dient betrekking te heb
ben op m edische, psychologische, socio
logische, econom ische of technische as
pecten, dan wel een com binatie daarvan, 
inzake het h iervoor genoem de onder
werp; „D e invloed van de fysische e n /o f  
chemische toestand van de lucht in werk
ruim ten op de arbeidsprestatie en w erk
beleving van de m ens” .

—  G edacht w ordt aan een verhandeling met 
een omvang van ongeveer 4.000-10.000 
woorden (ca. 10-25 getypte vellen for
m aat A4 ofwel 21 X 29,7 cm).

—  De verhandeling d ient vóór 1 septem ber 
1970 in vijfvoud in het bezit te  zijn van 
de voorzitter van de jury, prof. dr. R. L. 
Zielhuis, C oronel L aboratorium  voor A r
beidshygiëne, l e  C onstantijn Huygens- 
straat 20, A m sterdam .

—  De schrijver van de verhandeling be
houdt het auteursrecht, m aar m achtigt 
ITH O  N.V . de bekroonde inzendingen 
te bundelen en uit te  geven.

—  Inzendingen geschieden onder m otto. D e 
toekenning van de prijzen zal w orden ge
registreerd door notaris J. E. Bolt te 
Den Haag.

Brochure
De verhandelingen die hiervoor in aanm er
king komen, zullen w orden gebundeld en in 
brochurevorm  in een beperkte oplage w or
den uitgegeven. Alle inzenders en eventuele 
andere belangstellenden zullen h iervan een 
exem plaar ontvangen.
N adere inlichtingen: Associated Public R e
lations P. J. van Os, S urinam estraat 15, 
Den Haag, telefoon (070) 11 75 24 of 
18 20 40.

Samenwerking met D.D.R. in de 
scheepsbouw
Sea T ransport Engineering N .V . te A m ster
dam en de V.E.B. Leipziger Förderanlage 
Bau te Leipzig hebben een sam enwerkings
overeenkom st gesloten die ten doel heeft 
gezamenlijk een bijdrage te leveren op het 
gebied van de produktietechnologie voor 
schepen.
Sea T ransport Engineering houd t zich onder 
meer bezig m et de econom ie, techniek en 
produktie t.b.v. scheepvaart en scheepsbouw.



T ot de door S ea T ransport Engineering on t
w orpen standaardschepen behoren het 
U N IT Y -schip  —  Liberty replacem ent —  en 
de P O R T ER , een feeder/d istribu tor in de 
lengteklasse van 75 m. In deze ontwerpen is 
zowel de visie van de reders als die van de 
werven verw erkt.
D e Leipziger Förderanlage Bau heeft in de
D .D .R ., w aar de industriële fabricage van 
schepen een zeer hoge graad van ontw ikke
ling heeft bereikt sedert een aantal jaren  doo r 
eigen vindingen in belangrijke m ate bijge
dragen to t de realisatie van een w erkelijke 
seriebouw  van schepen.
D e ondernem ing is gespecialiseerd in  ont
werp en vervaardiging van scheepstransport- 
installaties, zoals hydraulische scheepsliften- 
Reeds m eer dan 60 van dergelijke installa
ties w erden aan  verschillende landen gele
verd. D e partners in  de overeenkomst ver
w achten door de samenwerking een bijdrage 
te kunnen  leveren aan de verdere ra tiona
lisatie van  de scheepsbouw.

Technische Hogeschool Delft
G eslaagd voor het doctoraal exam en voor 
scheepsbouwkundig ingenieur: W. T. J. M. 
Appelboom , V laardingen; J. C. K. van Too- 
renburg, Oegstgeest.

Lloyd’s verlieslijst l e  kwartaal 1969
Volgens opgaaf van Lloyd’s Register of 
Shipping zijn in  h e t eerste kwartaal van 1969 
verloren gegaan wegens ram p of sloop 78 
schepen m et 183.336 brt of 0,16 procent in 
aantal o f 0,09 procent in tonnage van de 
wereldvloot.
V ergaan zijn 26 schepen met 55.653 b rt, on
der w elke he t Nederlandse ms Henrica. 
Thekla  van 500 brt, bouw jaar 1958. D oor 
b rand  zijn verloren gegaan 6 schepen met 
24.623 brt, door aanvaring 13 m et 35.434 
brt, onder welke het Nederlandse ms Ceta 
van 400 brt, bouw jaar 1963; door wrakslaan 
33 m et 67.656 brt, onder welke het N eder
landse m s Jonet van  196 brt, bouw jaar 1927. 
Afgeschreven, gesloopt, verbouwd enz. zijn 
187 schepen m et 966.776 brt, onder welke 
vier N ederlandse schepen met 5423 brt, en 
wel he t ms K oningin Em m a  van 4353 brt, 
bouw jaar 1939 (voor sloop in  N ederland ver
kocht), het m s M artha V inke, bouw jaar 
1941, 715 b rt (voor sloop in Zuid-Afrika 
verkocht en de mss Condor, bouw jaar 1916, 
160 b rt en Excelsior, bouw jaar 1934, 195 
brt, beide verbouw d voor de kust-sport- 
visserij.

Nieuwe opdrachten

Tijdens de op 8 decem ber 1969 gehouden 
voorlichtingsbijeenkom st, belegd door de 
Kon. Java-C hina-Paketvaart Lijnen, Kon. 
R otterdam sche Lloyd, Stoom vaart Mij. „N e
derland” en N ed. Scheepvaart Unie, is m e
dedeling gedaan van de bestelling van een 
gastanker. Evenals de reeds in de vaart zijn
de A ntilla  Cape van 30.000 m 3, zal het 
nieuw e schip eigendom zijn van een dochter
m aatschappij.
Bij de Constructions Navales et Industrielles 
de la  M éditerranée te  La Seyne (nabij Tou- 
lon) is een gastanker besteld met een capa
citeit van 52.000 m s. D it m otorschip zal een 
snelheid krijgen van ongeveer 17 mijl. Op
levering w ord t verw acht in mei 1973. 
Evenals bij de A ntilla  Cape zal de lading

(propaan, butaan, propyleen, am m oniak en 
soortgelijke gassen) beneden het dauw punt 
van circa — 50 °C  w orden vervoerd in  vier 
geïsoleerde tanks. D am pen die aan de op
pervlakte vrijkom en w orden in een koel
installatie verdicht en als vloeistof terugge
pom pt naar de betrokken tank. D aardoor 
kan het „bedrijf” onder praktisch  atm osfe
rische druk w orden gehouden.
A an de kwaliteit van de tanks w orden zeer 
hoge eisen gesteld: speciaal koolstof arm 
staal verzekert de noodzakelijke taaiheid bij 
lage tem peratu ren  en een bijzondere con
structie vangt de rek  en krim p op tussen vol 
en leeg, koude en buitentem peratuur. D e 
uitgebreide beveiligings- en controleappara- 
tuu r is ten dele geautomatiseerd.
H et schip zal w orden uitgerust m et een inert- 
gasinstallatie, die ten doel heeft de zuurstof 
uit een gasvrije tank  te  verdringen. De nieuw 
in  te brengen lading vindt geen lucht w aar
mee he t een explosief mengsel zou kunnen 
vormen, m aar een niet-reagerend gas da t 
voornam elijk uit stikstof bestaat.
N aar verw achting zal de bem anning uit ca. 
26 personen bestaan, waarbij ’s nachts m et 
onbem ande m achinekam er zal kunnen w or
den  gevaren.

Tewaterlatingen

'Op 3 decem ber 1969 is m et goed gevolg te 
w ate r gelaten de drijvende grijperkraan W.
E .  Challenger, bouw num m er 454 van de 
A rnhem sche Scheepsbouw M aatschappij 
N.V. te  A rnhem , bestem d voor Jam es Con- 
tracting and Shipping Co. Ltd. of Jam es’ 
W harf te Southam pton.
H oofdafm etingen zijn: lengte 50,00 m, breed
te 19,80 m eter, holte 4,00 m.
Tijdens de w erkzaam heden kan de ponton 
door m iddel van 2 spudpaden in de zee
bodem  w orden verankerd en gesteund.
In  deze grijperkraan zullen w orden geïnstal
leerd 2 Schottel-installaties welke diesel-elek- 
trisch w orden aangedreven door twee Lister- 
B lackstone-m otoren, 4-takt, enkelwerkend, 
van het type ERS 8 M, elk m et een verm o
gen van 660 pk  bij 750 om w /m in.
De drijvende grijperkraan W. D . Challenger 
w ordt gebouwd onder toezicht van Bureau 
V eritas voor de klasse: 1 3 /3  - >ï< D redger 
Sheltered W aters-D eep Sea Tow ed Pontoon.

Bij de N.V. Scheepswerf W esterbroek, v /h  
J. G. B röerken te W esterbroek heeft op 9 
decem ber de tew aterlating plaatsgevonden 
van het ms Petra Scheu.
H et schip w ord t gebouwd voor W estduitse 
rekening en is van het freideck type.
D e voornaam ste gegevens van het schip zijn: 
lengte over alles ca 61,30 m, lengte lood
lijnen 55,—  m, breedte 10,—  m, holte 3 ,10 / 
5,60 m, diepgang 3,06 m, bruto  tonnage m e
ting 299 brt, laadverm ogen ca. 790 ton  dw. 
Voor de voortstuw ing zal w orden geplaatst 
een M W M  m otor, 8 cil. 1080 pk.

Bij Bodewes’ Scheepswerven N.V. te M ar- 
tenshoek (G ron.) is m et goed gevolg het 
casco van het m otorvrachtschip Calandria 
te w ater gelaten dat w ordt gebouwd in op
dracht van The Hadley Shipping Com pany 
Limited te  Londen. D e Calandria behoort 
to t een serie van 12 schepen die gebouwd 
zijn of zullen w orden voor Britse rederijen 
bij vier Nescos-werven aan het W inschoter- 
diep. Het schip heeft een draagverm ogen van

circa 1625 ton  bij een diepgang van 4,31 
m eter en circa 2620 ton bij een diepgang van 
5,75 m eter.
D e voornaam ste afm etingen bedragen: leng
te over alles 77,20 m eter, lengte tussen de 
loodlijnen 69,50 m eter, breedte op spant 
11,80 m eter, holte to t hoofddek  6,85 m eter, 
holte to t tussendek 4,25 m eter, diepgang als 
open schip 4,31 m eter en als gesloten 5,75 
m eter. D e ruim inhoud voor granen bedraag t 
circa 110.000 kubieke voet. De voortstuw ing 
zal geschieden door middel van een 8 cilin
der 4 tak t M A K -dieselm otor, type 8 M u 451 
A K , 1500 pk  bij 375 om w /m in .
V oorts w orden in de m achinekam er nog  op 
gesteld: tw ee D eutz-diesel hu lpm otoren ,
type F  10L714, 10 cilinder, 150 p k  elk bij 
1500 om w /m in . en één D eutz-diesel, type 
F3L912, 3 cilinder van 29 pk  bij 1.500 om w / 
min. H et schip zal dusdanig w orden inge
rich t dat m et een onbem ande m achinekam er 
kan  w orden gevaren.
De Calandria  krijgt twee masten en  twee 
laadpalen  m et in totaal vijf laadbom en m et 
een hijsverm ogen van drie tot vijf ton , die 
zullen w orden bediend door hydraulische 
dekw erktuigen .
H et onderru im  zal w orden geventileerd door 
4 luchtkokers, w aarvan twee voorzien  zijn 
van elektrische fans m et een capaciteit van
13.000 m 3 p er uur. H et bovenruim  eveneens 
door v ier luchtkokers, w aarvan tw ee voor
zien zijn van elektrische fans van 18.300 m :l 
per uur. D e bouw geschiedt onder toezicht 
van hoogste klasse Lloyd’s Register of 
Shipping 100 A -I, Ice-Class 3, en h e t British 
M inistry  of T ransport voor de onbeperk te 
vaart.

O nlangs is op de werf van de N.V. K onink
lijke M aatschappij „D e Schelde” te  Vlis- 
singen, lid van de Rijn-Schelde G roep , h e t 
bouw num m er 339 te w ater gelaten.
D e tew aterlating werd verricht doo r m e
vrouw  M. B randenburg-K nop, echtgenote 
van de secretaris van de O ndernem ingsraad 
van „D e Schelde” .
Bouw num m er 339 is het casco van een b ij
zonder schip, dat door „D e Schelde” w ordt 
gebouw d in opdracht van Akers M ekaniske 
V erksted te Oslo en bestem d voor het trans
p o rt van au to’s van he t m erk V olkswagen 
van W est-E uropa naar N oord-A m erika. 
Lengte 175,80 m, breedte 22,55 m, diepgang 
7,14 m , draagverm ogen 6850 ton. H et schip 
kan tegelijkertijd 2600 Volkswagens vervoe
ren.

Op 13 decem ber 1969 vond bij de V erolm e 
Scheepsw erf H eusden te H eusden de tew ater
lating plaats van de sleephopperzuiger 
G eopotes X , bestem d voor N .V . K oninklijke 
Mij. to t het U itvoeren van O penbare W er
ken A driaan Volker.
H et schip —  één van de allergrootste sche
pen te r wereld in zijn soort —  w erd ge
doopt door m evrouw A. N . Thom assen- 
L ind, echtgenote van de burgem eester van 
R otterdam .
D e hoofdafm etingen zijn: lengte over alles 
136,02 m, lengte tussen de loodlijnen 124,80 
m, breedte op de spanten 21,60 m, holte in 
de zijde 12,95 m, diepgang ±  11,40 m, zuig- 
diepte 35,00 m, laadruim inhoud ±  8800 m :i. 
H et vaartu ig  w ordt gebouwd onder toezicht 
van B ureau Veritas te r verkrijging van 
K lasse 1.3/3 D  (H aute M er) 1-1 A  & C P  
(D rague suceuse porteuse de déblais), te r



wijl tevens voldaan w ordt aan de eisen van 
Scheepvaartinspectie en die van B oard of 
T rade.
D e voortstuw ing zal geschieden door 4 stuks 
„W erkspoor” scheepsdieselm otoren, type 
T M  410 (elk m et een verm ogen van 3000 pk 
bij 500 om w /m in . (m et een reductie van 
3 : 1), terwijl he t schip u itgerust w ordt met 
2 stuks „L ips” verstelbare scheepsschroeven. 
V oorts w ordt het schip voorzien van:
a) 2 zuigbuizen m et een diam eter van 1200 
m m  0, die tijdens h e t baggeren aangesloten 
w orden op 2 baggerpom pen, die elk w orden 
aangedreven door een „W erkspoor” diesel
m otor, type TM  410, 3000 pk.
b) 2 persleidingen m et een d iam eter van 
1100 m m  p.
H et vaartu ig  is geschikt voor het uitbagge
ren  van vaargeulen to t een m axim ale diepte 
van 35 m eter en voor het transporte ren  van 
de uitgebaggerde specie. H et kan  overal ter 
w ereld w orden ingezet. D aartoe  is de ge
hele uitrusting  van het schip tevens geschikt 
gem aakt voor eventuele dienst in de tropen. 
H et schip w ordt uitgerust m et 24 cirkel
vorm ige bodem kleppen, 3600 mm  diameter, 
die geopend en gesloten w orden m et be
hulp van hydraulische cilinders m et een 
slu itk rach t van 170 ton.
D e dekw erktuigen om vatten: 2 elektrische 
voorankerlieren  en 1 dito achterankerlier; 
1 rijdende scheepskraan, 1 loopkraan  12 ton 
in  de w erkplaats, 2 loopkranen  4 ton  in  het 
m agazijn en 2 loopkranen 20 ton  in de pom p- 
kam er; 2 elektrisch-hydraulische stuur- 
m achines.
D e w oonruim ten in  het schip zijn geschikt 
voor 54 personen.
Als nautische app ara tu u r w orden geïnstal
leerd: elektrisch log, dat de snelheid van het 
schip ten opzichte van de zeebodem  aan
geeft; radiotelefonie-installatie; radarinstal- 
latie; gyrokom pas; standaardkom pas en 
dochterkom pas.

Sleepboten van Bureau Wijsmuller versterkt
N ad a t N .V . M achinefabriek  Bolnes, voor
heen J. H . van Cappellen, te Bolnes het ver
mogen van de Sim son  van Bureau Wijs
m uller 50 procent had  verhoogd door het 
aanbrengen van drukvulling op de bestaande 
8-L m otoren, is deze fabriek  in septem ber 
aan een soortgelijke verbouw ing van de 
Stentor  begonnen. De trekkrach t van deze 
sleepboot zal nog groter w orden dan die van 
de Sim son, daar de Stentor  niet alleen ver
s terk t w ordt m aar ook van een straalbuisroer 
zal w orden voorzien. D e Stentor  zal dan ook 
voortaan  te boek staan voor 2150 ipk. Boven
dien w ord t de sleepboot voorzien van een 
rad iohu t tussen het brughuis en de schoor
steen.
D e gehele verbouwing, inclusief de plaat
sing van flexibele koppelingen, nieuwe olie- 
en w aterfilters, hydraulische w oodw ard re
gulateurs en de vervanging van pijpleidingen 
is door Bolnes uitgevoerd. Tevens is de Loh- 
m an & Stolterfoht om keerreductiekast aan
gepast aan het grotere verm ogen. Voorts is 
zowel op de Sim son  als de Stentor  de ma- 
chinekam er-ventilatie uitgebreid en zijn beide 
sleepboten voorzien van airconditioning voor 
verblijf in de tropen.
H et ligt in  de bedoeling om  ook de andere 
vier schepen uit de 1200 ipk-klasse te  ver
sterken. D it betreft dus nog de Titan, C y
cloop, N estor  en H ector. A an  de verbouwing 
en versterking van laatstgenoem de sleepboot 
is eind oktober begonnen.

Proeftochten

Op de Eem s is een geslaagde proefvaart ge
m aakt m et het m otorvrachtschip Karen Olt- 
mann  dat is gebouwd bij de N.V. Scheeps
werf Bodewes „G runo" te  Foxhol (Gron.) 
voor rekening van de Rederij Oltmann te 
D rochtersen (W .-Duitsland). De Karen Olt
mann (bouwnum m er 225) behoort tot het 
open-shelterdektype en heeft een draagver
mogen van  circa 1350 ton  bij 499 bruto reg. 
ton.
De voornaam ste afm etingen bedragen: leng
te  over alles 75,70 m eter, lengte tussen de 
loodlijnen 69,20 m eter, b reed te op spant 11 
m eter, holte to t shelterdek 6,05 m eter, holte 
to t hoofddek  3,60 m eter en een beladen diep
gang van circa 3,56 m eter. De ruim inhoud 
voor granen bedraagt 104.000 kubieke voet 
en voor balen 92.000 kubieke voet.
De voortstuw ing geschiedt door middel van 
een 1350 pk  D eutz-dieselm otor (375 om w/ 
min.) terw ijl voorts in de m achinekam er nog 
drie M W M -diesel hulpm otoren staan opge
steld van resp. 35, 57 en 126 pk voor de aan
drijving van pom pen en com pressoren. De 
m achinekam er kan door een uitgebreid alar- 
merings- en signaleringssysteem vanaf de 
brug w orden bediend. T ijdens de proefvaart 
is een snelheid behaald van  circa 13 mijl.
De K aren O ltmann  heeft geen masten en 
laad-losgerei aangezien he t schip speciaal ge
bouwd is voor het vervoer van containers, 
w aarvan het 74 stuks a 20 voet zal kunnen 
laden. D e verdere u itrusting  is zeer m odern 
en bestaat o.m. uit: hydraulische stuurinrich
ting, K ortstraalbuisroer, radar, echolood, 
richtingzoeker, autom atische piloot, 22/380 
V olt elektrische lichtinstallatie, CCb-instal- 
latie, stalen luiken (fabrikaat T ransport E ffi
ciency).
De bouw opdracht voor d it schip werd ver
kregen door bem iddeling van Cono-ship 
G roningen en werd uitgevoerd door de 
Scheepsw erf Bijlholt te F oxhol en Bodew'es 
„G ru n o ” ten einde aan de korte levertijd te 
kunnen voldoen. De bouw  geschiedde onder 
toezicht van Klasse G erm anischer Lloyd en 
de Seeberufsgenossenschaft voor de onbe
perkte vaart.

Onlangs is voor het eerst sinds 20 jaar in 
A m sterdam  een nieuwe ijsbreker in gebruik 
genom en voor het havengebied. H et is de 
Poolvos, die in opdracht van de Vereniging 
voor A lgem ene Scheepvaartbelangen te A m 
sterdam  gebouwd is bij de scheepswerf 
G ebr. Suurm eijer. O ntw erp en bouwtoezicht 
w erden verzorgd door Sea T ransport E n
gineering N.V. te A m sterdam . Tijdens de 
uitgebreide beproevingen is gebleken, dat het 
schip ruim  voldoet aan de door de opdracht
gevers gestelde eisen.
De technische bijzonderheden zijn: lengte 
over alles 29,30 m, lengte tussen loodlijnen 
27,40 m, breedte 7,30 m, holte 3,40 m, diep
gang 2,10 m.
De hoofdm otor is een Stork-W erkspoor die
sel van het type F  240, die in Zwolle wordt 
geproduceerd. H et verm ogen is 700 pk  bij 
850 toeren  gereduceerd op de schroef bij 
340 toeren  per m inuut.
De gem eten snelheid van deze ijsbreker be
droeg 10 knoop. Bovendien is het schip 
voorzien van brandbluspom pen m et een ca
paciteit van 320 m3 per uur.

Overdrachten

De 255.000 tdw. metende m am m oettanker 
Esso Cambria heeft haar officiële p ro e fto ch t 
gehouden en alle proefnemingen op zee, 
snelheidsproeven etc. zijn gedaan.
Het schip is voor een dokbeurt in L issabon  
aangekomen, om dat het dok op R ozenburg  
bij de VDSM nog in aanbouw is. De 3 4 7 ,8 0  
m lange en 51,80 m brede stoom turb ine- 
tanker is door de Esso Petroleum C o m 
pany Ltd., Londen technisch overgenom en. 
Onlangs is de Esso Cambria, het g ro o ts te  in 
Nederland gebouwde schip, door de h e e r  
Verolme aan de rederij overgedragen.

Verkochte schepen

De heer A. J. H ubach te Kampen h e e f t  
zijn m otorkustvaartuig Johannes v e rk o c h t 
aan de Handelsmaatschappij Sloten, te 
Wormer. De Johannes heeft een d raa g v e r
mogen van 200 ton bij 157 bruto reg is te r-  
ton en werd in  1925 gebouwd bij de N .V . 
Noord Nederlandse Scheepswerven te G ro 
ningen. H et schip behoort to t het g laddek- 
type en het is voorzien van een 1 0 0  pk 
Brons-dieselmotor.
De Johannes is eerder in de vaart gew eest 
onder de nam en Fenna  en Zw artew ater.

De ondergang van de Bolivar Maru

Op 5 januari zonk in de buurt van K aa p  
Nojima, op onverklaarbare wijze het 5 4 .000  
dwt ertsschip Bolivar M aru met verlies van 
31 bemanningsleden. Slechts twee o v e rle e f
den de ramp.
De ramp, die zich bij rustige zee vo ltrok , ver
oorzaakte een enorme schrik bij de Ja p a n se  
scheepsbouwers.
Op verzoek van de Transport M inister heeft 
een specialistencomité van de C ounc il for 
Shipbuilding Techniques (C.S.T.) een stu d ie  
verricht om te proberen de oorzaken  van 
de ondergang te achterhalen.
Het comité heeft onlangs haar conclusies be
kend gemaakt, die erop neerkomen d a t  geen 
technische oorzaak gevonden kon w o rd en . 
Studie aan het wrak kon helaas niet u itg e 
voerd worden door de grote diepte (6000 
m) op de plaats van de ramp. Een z u s te r 
schip werd aan  een nauwkeurig onderzoek  
onderworpen.
H et C.S.T. moest volstaan met het d o e n  van 
enige vage aanbevelingen:

— de bouw van ertsschepen van d e z e  af
metingen moet met extra zorg o n d e rn o 
men w orden vanwege enige onbekende 
veiligheidsfactoren;

— studie m oet verricht worden over b o u w 
m aterialen en lastechnieken, te g e b ru i
ken in de toekomst;

—  de verdeling van de lading in h e t schip 
moet herzien worden benevens d e  life- 
saving uitrusting.

De „All Japan  Seaman’s U nion” is h e t  met 
deze conclusies niet eens en meent d a t  wel 
degelijk technische tekortkomingen d e  oor
zaak van de ondergang zouden zijn e n  dus 
niet te wijten is aan onkundigheid v a n  de 
bemanning.

Uit „Tokio Nieuws” van de N ederlandse 
Ambassade te  Tokio.



t i j d s c h r i f t e n  r e v u e

Uittreksels van enige belangrijke artikelen uit 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 wor
den eveneens, op kaarten vermeld, aan bovengenoemde abonnees toegezonden. Niet-abonnees kunnen zich afzon
derlijk op deze aanwinstenlijsten abonneren. Inlichtingen worden gaarne verstrekt door de directie van het Insti-
tuut, Burg. s’Jacobplein 10, Rotterdam (tel. 13 20 40). 

Mooring of ships at Sea. J. P. Hooft.
D aar de supertankers te groot zijn geworden om de meeste havens 
aan te lopen zal, volgens de schrijver, het meren in zee binnenkort 
een noodzakelijke procedure worden. Ook het in dienst stellen van 
gemeerde boorplatformen brengt problemen mee. Voor het vaststellen 
van een doelmatig meersysteem met dempingseigenschappen werden 
door het N.S.P. proeven genomen met verschillende methoden m.b.t. 
de scheepsbewegingen door zeegang, wind en stroom en de uitge
oefende krachten op de meertrossen bestudeerd. De optredende 
krachten ten gevolge der scheepsbewegingen werden m.b.v. modellen 
geanalyseerd en theoretisch geformuleerd en verduidelijkt. Berekende 
voorbeelden worden gegeven van de kinetische energie, opgewekt 
door genoemde parameters op een aan een boei gemeerd schip. 
Als de belangrijkste conclusies worden gesteld, dat het meersysteem 
lineair moet zijn en de vorm van het schip zodanig dient te zijn, 
dat de hydrodynamische eigenschappen kunnen bijdragen tot demping 
der bewegingen.
(Int. Mar. and Shipp. Conf. (IM AS 1969), sect. 1, blz. 9-13, 2 fig., 
13 graf., 7 ref.)

Verrohrung von Schiffsniaschinen-Anlagen niet Hilfe von 
Konstruktions-Modellen, L. Nohse.
Uiteengezet wordt een efficiënt systeem voor constructie van pijp
leidingen aan boord van schepen door pre-fabricatie, hetgeen moge
lijk is door van iedere pijp een tekening te vervaardigen volgens de 
zgn. „isometrische” m ethode of normale drie-dimensionale aanzich
ten. Op deze wijze kan een geheel pijpleidingsysteem d.m.v. een 
plexiglas model worden samengesteld, waardoor het passen en meten 
aan boord overbodig wordt en slechts bevestiging overblijft. Be
schreven wordt, toegelicht m et tekeningen, de opbouw van plexiglas
modellen voor de opstelling van de pijpleidingen in machinekamers 
van een turbine- en een motorschip, alsmede van een koelinstallatie. 
Van belang wordt geacht, dat de rederij over zulk een schaalmodel 
beschikt ten behoeve van de technische dienst en instructie aan 
scheepsofficieren. Op dezelfde wijze kan een complete machine- 
kamerplanning worden opgesteld met een schaalmodel samengesteld 
uit bouwdoos-elementen.
(Jahrbuch Schiffhautechn. Ges. 1969, blz. 269-280, 11 fig.).

Über die Torsion von Schiffen. P. Vajravelu.
Als twee der voornaamste problemen bij de bouw van „open” 
schepen worden genoemd het vaststellen van het torsiemoment, dat 
zowel in vlak water als bij zeegang op het scheepslichaam optreedt 
en om de beste oplossing te vinden voor de waarde tussen torsie- 
vastheid en torsiestijfheid van een casco. De berekening van het 
torsiemoment in beide bovengenoemde situaties wordt beschreven 
en met formules verklaard, waarbij de toegepaste methoden door 
Vedeler, Dahlmann, Davidson, Numata, e.a. worden aangehaald. 
Optredende spanningsvervormingen aan een schip met en zonder 
luiken, die door Stieghorst, Schnadel, Klott, Schneider, Elner, 
Schultz, Schade, Brecht, Penzien, e.a. werden gemeten worden voorts 
in beschouwing genomen. Torsiemomenten aan open schepen en 
o.m. de invloed van verschillende luikhoofdlengten en van elkaar 
afwijkende uitvoeringen werden eveneens onderzocht en de resul
taten worden vermeld. Voor „open” schepen blijkt een verbetering 
van de torsiestijfheid belangrijker dan een vergroting van de torsie- 
vastheid. In dit verband verdient het aanbeveling (1) de spanten en 
dekbalken in de langsscheepse dekstroken te vervangen door pro
fielen met de vorm van een halve cirkel, (2) de dekstroken tussen 
de luikhoofden te verstijven met diagonaalbalken, (3) de buitenhuid 
dubbelwandig uit te voeren.
(Schiffbauforschung, jrg. 8, nr. 1/2, 1969, blz. 81-87, 5 fig., 2 
graf., 44 ref.).

The design of fugs for handiing supertankers.
E en beschrijving wordt gegeven van de sleepboten voor assistentie 
van grote tankers in Milford Haven en Bantry Bay met resp. 1300 
rpk  en 2520 rpk gebouwd in de periode 1959-1969, die m et 
enkele ondergeschikte wijzigingen onveranderd van vorm zijn ge
bleven wegens hun goede eigenschappen. Bij hoofdafmetingen van 
35,5 m (1.1.) X 8,68 m X 4,26 m bedragen de L /B  en L /D  
verhouding resp 4,01 en 2,04. Het MG werd vastgesteld op 0,91 
m inim um  in geladen en 0,61 in lege conditie. H et 1300 rpk type 
(M k 1) heeft een paaltrek van 22 ton, de sterkere versie (Mk 2) 
van 36 ton bij vooruit en 23 ton bij achteruit. De wijzigingen, die 
aan de hand van praktijkervaringen werden aangebracht bestonden 
uit een verbreding van voor- en achterdek voor plaatsing van 
bolders en behandeling van trossen. Om genoemde achteruit-paaltrek 
te bereiken werden schroeven aangebracht met symmetrische bladen 
riaar een ontwerp van K ort Propulsion Co., waardoor ca. 70 % 
m eer achteruitvermogen werd bereikt en de trillingen aanzienlijk 
m inder bleken.
(Shipb. & Shipp. Ree., vol. 114, nr. 15, 17 okt. 1969, blz. 35, 37, 38, 
1 tab.).

Evenals vorige jaren bestaat ook nu de gelegenheid tot het be
stellen van een

BAND voor het INBINDEN van de

JAARGANG 1969
VAN

„ S C H IP  EN W E R F "
Steeds meer lezers gaan hiertoe over en niet zonder reden. Zij 
willen immers ruim 600 pagina’s vakliteratuur niet verloren laten 
gaan. De fraaie band is bovendien een sieraad voor elke boeken
kast.
U kunt de band bestellen door een bedrag van ƒ 7,50 (incl.
B.T.W.) per postwissel of per giro (No. 58458) aan ons over te 
maken. Wenst U toezending onder rembours, dan kunt U de in 
dit nummer liggende bestelkaart invullen en ons ongefrankeerd 
toezenden.
Bestelt U nu terstond? Latere bestellingen kunnen vaak slechts 
met veel vertraging worden uitgevoerd.

INBINDEN
Een klein aantal lezers liet in vorige jaren de exemplaren door 
ons bedrijf inbinden. Dit werk is echter dermate arbeidsintensief, 
dat slechts gespecialiseerde binderijen dit tegen een redelijke ver
goeding kunnen doen. Wij moeten daarom de betreffende lezers 
verzoeken hun exemplaren voortaan rechtstreeks te zenden aan 
Boekbinderij A. P. loppe, Rösener Manzstraat 47, Rotterdam-6. 
Bij toezending vóór 15 februari 1970 zal deze boekbinderij voor 
band en inbinden zorgen voor de totale prijs van ƒ 16,50. Na 
15 februari wordt de prijs ƒ 18,50. Lezers die hiervan gebruik 
maken, behoeven de band dus niet afzonderlijk te bestellen.

SCHIP EN W ERF 
Uitgevers Wyt -  Rotterdam


