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D e ko sten  voor de houw  van de e lektrische installatie van een sch ip  vo rm en  g ew o o n lijk  s lech ts  een  b e trekke lijk  k le in e  fra c tie  
van d e  investering , die he t gehele sch ip  vereist. D eze lfd e  situa tie  d o e t zich  voor ten  aanzien  van de  b ed rijfsko sten , de ko sten  voor het 
e lek tr isch e  h u lp b ed rijf zijn  gew oon lijk  slech ts een gering gedeelte  van de to ta le exp lo ita tieko sten .
W o rd t d it zo  gesteld , dan zou  h ieru it de conclusie  ku n n en  w orden  g e tro kken , da t he t niet veel zin  zou  h ebben , o m  de eco n o m ie  
van een  scheepsinsta lla tie  zo  hoog  m ogelijk  op  te voeren, o m d a t d it o p  het geheel toch  m aar w ein ig  zou  u itm a ken .

D it is ech ter n iet juist.
Zo lang e r  niets bijzonders voorvalt, zullen de verschillen tussen 
een zorgvuldig geoptim aliseerde installatie en een m inder goed 
doordach t geheel inderdaad naar verhouding gering zijn; heeft 
ech ter een schip herhaaldelijk te kam pen met storingen, dan zal 
dat aanleiding kunnen geven to t vertragingen en reparaties, die 
vaak veel m eer geld kosten dan de delen van de installatie, die 
storingen hebben veroorzaakt.

O p deze wijze kom en wij ertoe, de bedrijfszekerheid te zien als 
een econom ische factor.
Indien  storingskansen zouden kunnen worden verm inderd door 
ex tra  investeringen, dan zal dit steeds zorgvuldig m oeten worden 
overwogen. E en  overdrijving n aa r de kant van de investeringen, 
w aarbij gestreefd w ordt naar een storingskans 0, dus absolute 
bedrijfszekerheid, is misschien wel prijzensw aard, het heeft 
ech ter met elk ander perfectionism e gemeen, dat het een wel 
erg dure liefhebberij is.

Tussen de beide uitersten, gevorm d door enerzijds de goed
koopste installatie, die nog net door de S.I. en  eventueel de 
classificatiebureaus zou kunnen w orden geaccepteerd, en ander
zijds een peperduur, perfectionistisch opgezet bedrijf, zal een 
econom isch optim um  bestaan, w aarbij een installatie tegen 
aanvaardbare kosten kan w orden gem aakt, en w aarin storingen 
inderdaad een zeldzaam heid vorm en.
Hierbij gaat het niet alleen om de keuze van het toe te passen 
m aterieel, doch ook om  de wijze, w aarop het in het geheel w ordt 
ingepast, w aarop het w ordt opgesteld, etc.

De aanwezigheid van een econom isch optim um  kan w orden 
beredeneerd; de wijze, w aarop dit zou kunnen w orden bereikt, 
of w orden benaderd is evenwel een veel moeilijker zaak. 
Theoretisch zou dit, m et behulp van een zeer grote hoeveelheid, 
redelijk recente statistische gegevens u itvoerbaar zijn; m etho
dieken hiervoor zijn u it de elektronische techniek bekend, en 
daar ook toepasbaar, om dat het daarbij gaat om  typische massa- 
artikelen.

H et in een scheepsinstallatie toegepaste m aterieel heeft, althans 
voor het m erendeel, niet dit karak ter van m assagoed, de enige 
m anier om aan  de basisgegevens voor een econom ische optim a
lisatie te kom en is een statistische uitw erking van bij storingen 
verkregen gegevens.
Als m en dat bedenkt, is het alleen m aar prettig, indien men ter 
zake van de basisgegevens voor een econom ische evaluatie van 
de betrouw baarheid  in een vrijwel volslagen onw etendheid ver
keert. O p dit p u n t lijkt er een soort fundam entele onnauw keu- 
righeidsrelatie te bestaan, beschikt men over voldoende gegevens 
om iets over het econom ische aspect van de betrouw baarheid  
te kunnen zeggen, dan hebben de installaties, welke deze ge
gevens hebben opgeleverd, geen optim ale econom ie doordat 
zij op het stuk van betrouw baarheid  tekortschoten.
H ierm ede is niet beweerd, dat het zinloos zou zijn. om  te zo r
gen voor een analyse van de voorgekom en storingen, integen
deel. Vrijwel de enige m anier om de bedrijfszekerheid te

Inhoud van dit nummer:

Inzichten betreffende de elektrische installatie van schepen 
door ir. A. J. A llaart

M oderne brandsnijm achines voor scheepswerven door 
ing. J. M ünzel

D istributiecentra in het goederenverkeer door ir. F . Post- 
hum a

Verenigingsnieuws



bevorderen  is, om  te trach ten  de oorzaken van storingen op 
te sporen, en juist de oo rzaken  zo veel mogelijk te elim ineren. 
Bij deze activiteit is het van groot belang, een verschil te m aken 
tussen incidenteel voorkom ende en system atisch op tredende 
storingen. N og veel belangrijker is het, e rv o o r te w aken, dat 
m et het elim ineren  van de ene oorzaak  n iet een andere  w ordt 
geïn troduceerd .

H et vaststellen van de oo rzaak  van een storing  kan vaak bij
zo n d er m oeilijk zijn, vooral als e r n iet één, doch m eerdere 
oo rzaken  zijn. en het w ord t al buitengew oon moeilijk als het 
gaat om  gevallen, w aarin  m enselijke tekortkom ingen  een rol 
hebben gespeeld.

T en  aanzien van m enselijke fou ten  d ient te w orden opgem erkt, 
d a t een w erktu igkundige of een elektricien , die exact en  eerlijk  
vertelt, w at er bij s to ringen  is voorgevallen, ook al zou hem  
daarbij een persoonlijke fo u t kunnen w orden verw eten, voor 
zijn rederij vaak m eer w aard  zal zijn, dan zijn collega, die geen, 
of ondeugdelijke in fo rm atie  verstrekt, en er daarbij angstvallig 
voor zorgt, dat zijn tekortkom ingen  niet aan  het daglicht 
treden.

E en  typisch voorbeeld  van  h e t bestrijden van storingen door 
het e lim ineren  van  hun oorzaken  is de ontw ikkelipg, w elke 
zich in de laatste  ja ren  h eeft voorgedaan  ten aanzien van de 
keuze van  de u itvoeringsvorm  van d raaistroom m oto ren . Bij de 
eerste schepen met een d raaistroom insta lla tie  w erden over
wegend d ru ipw ate rd ich te  m otoren  toegepast. Bij deze m otoren 
kw am en tam elijk  veelvuldig isolatiedefecten  voor, welke terug  
te  voeren w aren to t de volgende oorzaak: Bij w inderig  w eer 
vo rm t zich boven het zeeopperv lak  een nevel van losgeslagen 
w aterd ruppeltjes, die als gevolg van de tu rbu len tie  van de 
lu ch t een hoogte kan  bereiken van diverse tientallen  m eters; 
deze druppeltjes d am pen  vrij snel in, en krijgen d aa rd o o r een 
zo hoog zoutgehalte , d a t w e gerust over een pekelnevel m ogen 
spreken.
V aart een schip d o o r zo’n pekelnevel. dan  zal door het ven
tilatiesysteem  onverm ijdelijk  een zekere hoeveelheid van deze 
nevel o.m . in de m ach inekam er terech tkom en . D e in de 
m ach inekam er aanw ezige e lek tro m o to ren  hebben een aanzien
lijke hoeveelheid koellucht nodig, de hoeveelheid koellucht kan 
vrijwel nooit k leiner gem aak t w orden dan  80 m 'Vh, m eestal 
ligt deze boven 100 m :,/ h  voor elke kW  verlies.
Bij de d ru ip w ate rd ich te  m otoren  w ord t de koellucht u it de 
om geving aangezogen, en  door het inw endige van de m oto r 
geleid, w aarbij de zeer fijne pekeldruppcltjes, m eestal in gezel
schap  van een beetje olienevel en w at roetdeeltjes de gelegen
heid krijgen zich af te  zetten , o nder m eer op de w ikkelkoppen. 
Z elfs bij een zeer gering gehalte aan verontrein ig ingen  van de 
lucht, w ord t de hoeveelheid  ongerechtigheden, die door zo 'n  
m otor w orden  aangezogen, al gauw  indrukw ekkend.

D e aldus on tstane vervuiling  zal nog  niet d irec t aanleid ing 
geven to t m oeilijkheden, zo  lang de tem p era tu u r van  het 
iso latiem ateriaal tenm inste  8 a 10 °C  boven het dauw punt 
blijft. D aalt de tem p e ra tu u r beneden  deze w aarde, dan zullen 
verzilte m achines vochtig  w orden , de isolatiew eerstand daalt, 
en e r  o n ts taa t kans op een  doorslag. H et vochtig  w orden  van 
de m achines vergt enige tijd, zodat het nogal eens voorkw am , 
dat m otoren , die bij h e t begin van een survey een nog accep
tabele isolatiew eerstand hadden , en niet gerevideerd  w erden, 
na  het survey, vaak  tijdens het eerste etm aal op  zee, een 
isolatiedefect vertoonden . Z eer terecht is op  dit gebied een  
verschuiv ing  o n ts taan  n a a r  de geheel gesloten m otoren  m et 
een u itw endige koeling, h e t eerst bij de k leinere m otoren  
( >  7,5 kW), enerzijds o m d at de u it dunne d raad  bestaande 
w ikkelkoppen  door een  lakbehandeling  m oeilijker tegen ver- 
zilting  konden  w orden  bescherm d dan  de u it zw aardere d raad  
of s taf gevorm de w ikkelkoppen, m aar vooral, om dat het ver
schil in prijs tussen de beide types m otoren  niet b ijzonder 
groot was.
G elijkstroom m otoren  w aren  in d it opzich t m inder gevoelig; veld- 
spoelen k u n n en  betrekkelijk  gcm akkelijk  tegen het indringen 
v an  zo u t bescherm d w orden ; d o o rd a t het actieve gedeelte van 
de gelijkstroom m otoren  in  de ro to r ligt, is de kans op een over
m atige vuilafzetting  tengevolge van de cen trifugaa lk rach t ge
ringer.

V oor m otoren  m et een verm ogen boven ca. 7,5 kW  heeft de 
verschuiving naar geheel gesloten types zich la ter doorgezet, 
om dat het prijsverschil m eestal tussen 15 en 25 % , aanvanke
lijk te groot w erd geacht. D it prijsverschil is in de laatste jaren  
k leiner gew orden, o .m . o m d a t ook de industrie  m et soortgelijke 
problem en te kam pen  h eeft gehad, w aard o o r de om zet in ge
sloten, uitw endig  geventileerde m otoren  is toegenom en.
O ok de norm alisatie  van de afm etingen  van  de m oto ren  heeft 
bijgedragen to t effic iën tere  fabricagem ethoden , w aard o o r een 
verdere verk lein ing  van het prijsverschil in de h and  is gew erkt, 
H et m ag nu w aar zijn, dat het prijsverschil vroeger betrekkelijk  
groot was, de aanschaffingsprijs  zegt lang niet alles over de 
econom ie.
H et zal duidelijk zijn, d a t de afvoer van de verliesw arm te uit 
een gesloten m oto r m oeilijker is, dan  uit een  d ru ipw aterd ich te . 
Om  te kunnen  voldoen aan  de in de voorsch riften  gestelde eisen 
inzake de tem peratuu rverhog ing , zijn de co nstruc teu rs van ge
heel gesloten m otoren  wel gedw ongen, om  zeer scherp  op de 
verliezen te letten, en deze zoveel m ogelijk te beperken .
Als gevolg hiervan  is het rendem en t van een gesloten m otor 
m eestal iets gunstiger dan  van een d ru ipw aterd ich te . H et is 
nuttig, zich te realiseren, d a t verliesw arm te zowel geld kost om 
deze op te w ekken, als om  deze door het ventilatiesysteem  af 
te voeren.
O m  een ind ru k  te geven hoe de verhoud ingen  liggen zijn enkele 
gegevens, die overigens geen betrekk ing  hebben op  typische 
scheepsm otoren, in tabel 1 sam engevat; een soortgelijke be
schouw ing is zonder twijfel ook  voor de scheepsm otoren  geldig.

TA B E L  1.

U itvoering D ruipw aterdicht G esloten , 
uitw . koeling

G rootheid E enheid

N om inaal verm ogen pk 50 10 50 10
N om inaal verm ogen kW 36,8 7,36 36,8 7,36
Rendem ent % 88,5 84,5 90,0 87,0
Cos rp 0,88 0,83 0,86 0,84
Opgen. vollast verm ogen kW 41,6 8,72 40,9 8,55
Verlies kW 4,8 1,36 4,1 1,19
Prijs / 1844,— 487,— 2052,— 498,—
Prijsverschil* / — — 208,— 11 —
Verschil in verlies* W 700 170 — —

* N adelig verschil t.o.v. het in dit opzicht gunstige, vergelijkbare 
exem plaar.

Een enigszins lastige v raag  is, hoe het verschil in  verlies m oet 
w orden  gew aardeerd , of, vrij vertaald , w at zijn de kosten  van 
1 kW h in een scheepsinstallatie? N a a r  de m ening van de schr. 
zijn h iero m tren t slechts zeer w einig gegevens besch ikbaar; u it 
het feit, dat in een scheepsinstallatie vrijw el noo it een kW h 
m eter w ord t aangetro ffen  lig de conclusie v o o r de hand , dat aan 
dit aspect nog  n iet veel aan d ach t besteed is.
W ordt voor de kosten  van 1 kW h een b ed rag  gerekend, dat aan  
land  m ag w orden  beschouw d als het gem iddelde ta rie f voor een 
m iddelgrote industriële  v erb ru iker, ca. ƒ 0 ,10 p e r kW h, dan  
blijkt, d a t de gro te  m o to r het prijsverschil in ca. 3000 bedrijfs- 
u ren  goed m aak t, de kleine in slechts 650. H e t geringere o n d er
houd en  de hogere bedrijfszekerheid  m ogen dan rustig  w orden  
beschouw d als zu ivere  ex tra  winst. O ok bij g ro tere  p rijsver
schillen zoals die er w aren  in de eerste ja ren  dat e r schepen 
m et een d raaistroom insta lla tie  w erden gebouw d, zou het to e 
passen van  geslo ten  m oto ren  reeds econom isch veran tw oord  
zijn geweest.
D e ach te raf gezien m in d er gelukkige keuze van  de u itvoerings
vorm  van  de m oto ren  is een gevolg gew eest v an  aankoop- en 
u itbested ingsprocedures, d ie in de h an d  hebben  gew erkt, d a t 
lage aanschaffingskosten  prevaleerden  boven  de econom ie van 
het geheel.
Bij de beoordeling  van o ffertes  voor m o to ren  is het nuttig , de 
vergelijking te base ren  op  de koopsom , verm eerderd  m et de



gekapitaliseerde w aarde van de te verw achten verliezen, het
geen b.v. bij de elektriciteitsbedrijven reeds lang gebruikelijk 
is bij de aankoop van transform atoren .
Het is dan natuurlijk  wel zaak, om  bij voorkom ende gelegen
heden te contro leren , of een fabrikan t zijn opgave van de ver
liezen ook w aar kan m aken, hetgeen in die gevallen dat e r door 
een classificatiebureau een verw arm ingsproef w ordt geëist, als 
een norm ale routine kan w orden uitgevoerd.

Sinds ca. 15 jaa r zijn e r isolatiem aterialen in de handel gekom en, 
welke aanm erkelijk hogere bedrijfstem peraturen  toelaten  dan 
vroeger gebruikelijk  was.
H iervan gebruik m akende is het mogelijk, de m otoren com 
pac te r en  lichter te bouwen. D e m ateriaalbelastingen, en  d aa r
m ede de specifieke verliezen w orden dan wel hoger, doch 
doordat er een geringere hoeveelheid actief m ateriaal nodig  is, 
behoeft d it niet ten  koste van het rendem ent te gaan. Indien 
m otoren  m et een isolatie van een hogere hittebestendigheid, 
en een daaraan  aangepaste bedrijfstem peratuur in econom isch 
opzich t gunstiger blijken te zijn, kan tegen de toepassing h ier
van geen redelijk  bezw aar gem aakt w orden.

M en  d ient zich er evenwel van  bew ust te  zijn, dat deze klei
nere m otoren in  geringere m ate overbelastbaar zijn dan 
de m inder geavanceerde constructies. O p de m eeste schepen 
zijn wel enkele m otoren te vinden, w aarvoor deze overbelast- 
baarheid een belangrijk gegeven is, tenslotte is tijdens de aan 
loop elke kooiankerm otor overbelast.
V oor de m otoren, die een w erktuig m et een  groot m assatraag- 
heidsm om ent m oeten aandrijven, zoals bijv. zuigtrekventila- 
toren (F .D .-fans) kan  het voorkom en, dat het toepassen van 
m oderne isolatiem aterialen weinig of geen voordelen m eer 
biedt, om dat daarbij de m ogelijkheid bestaat, dat de aanloop- 
kooi in de ro to r de m aatgevende fac to r gaat w orden.

W at voor de u itvoeringsvorm  van de m otoren  geldt, kan  in 
som m ige opzichten w orden overgedragen op de generatoren. 
V oor kleine eenheden is het denkbaar, dat voor een generator 
een soortgelijke constructie kan w orden gekozen als voor de 
m otoren. V oor grotere eenheden is evenwel een uitw endige 
luchtkoeling geen h aa lbare  zaak meer. In  dat geval bestaat 
ech ter de mogelijkheid, de generatoren  u it te voeren  m et een 
gesloten koelsysteem , w aarin steeds dezelfde lucht circuleert, 
w elke m et behulp van  met w ater gekoelde rad ia teurs w ordt 
teruggekoeld.
D it w ordt reeds door enkele rederijen system atisch toegepast, 
terecht, al behoeft m en er geen verbetering van het rendem ent 
noch een belangrijker verm indering van  de onderhoudskosten 
van te verw achten, om dat de rad iateurs tenslotte ook op gezette 
tijden m oeten w orden  schoongem aakt; w at wèl verandert 
is het k arak te r van het onderhoudsw erk.
H et verm ijden van de vervuiling van de generatoren, en  de 
d aa ru it voortvloeiende verhoogde bedrijfszekerheid rech t
vaard ig t het gebruik van een dergelijk koelsysteem  ten  volle. 
V oorw aarde is dan  u iteraard , dat de rad iateurs zo  w orden 
opgesteld, dat een lek n iet leidt to t een  verdronken  generator. 
Een ander, m inder voor de hand liggend gezichtspunt is, dat 
ervoor m oet w orden gezorgd, dat h e t koelw ater bij voo r
keu r niet zo koud m oet zijn, dat er in  het koelluchtcirculatie- 
kanaal overm atige condensatie optreedt, hetgeen ech te r m et 
betrekkelijk  eenvoudige m iddelen kan  w orden verwezenlijkt. 
E en  bijkom stig voordeel van  een  gesloten koelsysteem  is, 
d at de verliesw arm te van de generatoren  niet via het ven
tilatiesysteem , doch via het koelw ater w ordt afgevoerd.

T en aanzien van de generatoren is het nuttig  nog iets te ver
m elden over de bekrachtigingssystem en.
D e tegenw oordig toegepaste generatoren  w orden uitgevoerd 
m et een of andere vorm  van  com poundering, hetgeen 
inhoudt, dat de bekrachtigingsstroom  voor een belangrijk  
deel d irect bepaald w ordt door de generatorstroom .
D e op dit gebied toegepaste system en vertonen bij verschil
lende co nstruc teu rs nogal w at variaties, w aardoor de ge- 
com poundeerde generato ren  van verschillende fabrikaten , 
tam elijk  sterk  verschillende eigenschappen bezitten.
D e algehele invoering van de gecom poundeerde generato
ren  is een zeer belangrijke vooru itgang  geweest, h e t w erd 
h ierdoor m ogelijk om, ten opzichte van het beschikbare

generatorverm ogen, belangrijk grotere m otoren direct in te 
schakelen, dan m et de min of m eer klassieke bekrachtigings
system en mogelijk was. Met de klassieke bekrachtigings- 
m ethoden m ocht de grootste, direct in te schakelen m otor 
niet gro ter zijn dan 12 a 15 % van het lieschikbare gene
ratorverm ogen.
Bij de gecom poundeerde m achines is deze verhouding  be
langrijk hoger, echter afhankelijk  van enige m achine- en 
regelaar param eters; een verhouding van 30 % is hierbij 
zeer wel realiseerbaar, bij som m ige generatoren  kan een 
nog hogere verhouding w orden toegelaten.
De autom atische consequentie van het toepassen van ge
com poundeerde generatoren  is echter, dat de kortslu it
stroom  van deze m achines belangrijk hoger is, dan  die van 
de op m eer klassieke wijze bekrachtigde.
Als het voor het voeden van de installatie benodigde ver
m ogen nog belangrijk g ro ter zou w orden, is het denkbaar, 
dat de kortsluitstrom en zullen toenem en to t een niet m eer 
acceptabel niveau. Indien dit zou dreigen te ontstaan, m oet 
worden onderzocht of het starten  van de grootste in de in 
stallatie aanwezige m otor de toepassing van harde, gecom 
poundeerde generatoren  noodzakelijk zou m aken.
Is d it niet het geval, dan zou een terugkeer n aa r de niet 
gecom poundeerde m achines kunnen w orden overwogen, al 
behoeft dan  niet te w orden teruggegrepen naar het klas
sieke patroon  m et een opw ekker en  eventueel met een hulp- 
opw ekker; het bekrachtigingsverm ogen kan ook aan de k lem 
m en van de m achine w orden onttrokken, w aarbij voor de re
geling gebruik gem aakt zou kunnen w orden van thyristoren. H et 
is ook mogelijk, om  de generatoren zonder sleepringen uit te 
voeren door toepassing van m eerotcrende diodes.
E en andere m ogelijkheid ligt dan  m isschien in de richting van 
zw ak gecom poundeerde generatoren.
Zou echter het verm ogen van de grootste in de installatie aan 
wezige m otor van zodanige aard  zijn, dat deze een te hoge kort
sluitstroom  noodzakelijk zou m aken, dan m oet een  verhoging 
van de netspanning in overweging w orden  genom en, w aarvoor 
vooreerst spanningen tussen 2 en 3,6 kV in aanm erking zullen 
kom en.
Bij de installaties, zoals deze op som m ige grote tankers en bulk
carriers voorkom en, kunnen  de kortslu itstrom en al een zodanige 
w aarde bereiken, dat een verhoging van de netspanning binnen 
niet te lange tijd noodzakelijk lijkt te w orden.
Passagiersschepen, welke een naar verhouding groot verm ogen 
voor het voortstuw ingsbedrijf, en een navenant verm ogen nodig 
hebben voor het hulpbedrijf in de m achinekam er, verm eerderd 
m et een eveneens groot verbru ik  voor de civiele dienst en voor 
de luchtbehandeling, zullen het eerste voor een verhoging van 
de spanning in aanm erking kom en.
D e C unard  L ine heeft m et de Que e n  El i sabet h I I  voor zover 
schr. bekend als eerste een 3,3 kV installatie toegepast.
D at er op schepen m et tu rbo-elektrische voortstuw ing reeds veel 
eerder een  hoge spanning w erd gebruikt is een heel ander ge
geven, het is zelfs de vraag, in hoeverre de hierm ede verkregen 
ervaring nuttig  is voor de toepassing van hoogspanning voor de 
elektriciteitsvoorziening aan  boord.

T en aanzien van de kortslu itstrom en zij nog een enkele opm er
king gem aakt:
H et is b.v. op turbineschepcn geen ongebruikelijke praktijk, dat 
e r twee generatoren zijn, die elk voor zich een voldoende ver
mogen hebben om de installatie te voeden, en  ook toelaten, dat 
de grootste m otoren gestart kunnen  w orden.
V oor ex tra  veiligheid w ordt ech ter in m oeilijk vaarw ater vaak 
de tweede m achine parallel geschakeld, waarbij de mogelijke 
kortslu itstroom  bijna w ordt verdubbeld. D e bij d it parailelbedrijf 
m ogelijke kortslu itstrom en zijn m aatgevend, en juist onder deze 
om standigheden is het van zeer groot belang, dat de gehele in
stallatie nog als kortslu itvast kan  w orden aangem erkt, ook al 
w ordt 90 of 95 %  van de tijd m et slechts één m achine gedraaid.

D e voor de voortstuw ing en de navigatie belangrijke aandrij
vingen w orden steeds uitgevoerd m et een voldoende, in vele 
gevallen 100 % reserve.
O ok voor het opw ekbedrijf is steeds een voldoende reserve aan
wezig, m en heeft steeds de beschikking over tenm inste één  ge
nera to r m eer, dan nodig is voor het dekken van de belasting.



H et enige deel van de elektrische installatie, waarin deze re 
serve niet aanw ezig is w ordt gevorm d door bepaalde delen van 
de schakelinstallatie. (D at er in de voortstuw ingsinstallatie als 
regel ook een aantal delen is, w aarvoor er geen reserve aan
wezig is, blijft voor iem and, die gewend is om hoge eisen te 
stellen aan de continu ïte it van het bedrijf toch wel een enigs
zins griezelig idee).
T erugkerend  tot de schakelinstallaties, m oet worden gesteld, 
dat hierin al bijzonder weinig risico kan w orden genom en. De 
kwesties rond  de verzilting etc. hebben betrekkelijk k o rt na 
de invoering van draaistroom  aan  boord van schepen (en het 
verhogen van het spanningsniveau) geleid tot het ontstaan van 
geheel gesloten constructies, eerder nog dan bij de m achines, 
en  d it ondanks het feit, dat een doelm atige afvoer van de verlies- 
w arm te u it een schakelbord  m oeilijker is te realiseren dan bij 
een m achine, om dat men hierbij is aangewezen op koeling door 
natuurlijke circulatie van de lucht, zodat niet gerekend m ag 
w orden op een grotere w arm teafvoer dan 6 a 7 W /m 2 °C . H ier
m ede is nog slechts een klein deel van de problem atiek van de 
schakelinstallatie aangestipt.
fndien in een schakelinstallatie ondanks alle voorzorgen een 
storing zou optreden, m oet ervoor gezorgd w orden, dat deze 
in ruim telijke om vang beperkt blijft. O m  dit te realiseren w or
den de schakelborden onderverdeeld in com partim enten, het
geen echter voor een doelm atige afvoer van de w arm te niet 
gunstig is.
Z ouden de afscheidingen tussen de com partim enten  volkom en 
dicht zijn, dan  dreigt bij storingen een ander gevaar: de w arm te
ontw ikkeling in een storingslichtboog is zo groot, dat zelfs bij 
een m atige kortslu itstroom  en een korte d u u r in zo’n com parti
m ent een belangrijke drukverhoging kan ontstaan. Een plotse
linge verhoging van de gem iddelde gastem peratuur van slechts 
30 °C  geeft al aanleiding to t een drukverhoging van 0,1 k g f/ 
cm 2, zijnde 1 t f /m 2. In  een storingslichtboog van enige beteke
nis kom t al gauw voldoende w arm te vrij om  1 m3 luch t te ver
hitten  in een tem po van de orde van grootte van  10.000 °C /sec ., 
w aarm ede h e t gevaar van een tè rigoureuze afsluiting duidelijk 
w ordt; het gevaar bestaat d a t deksels etc. w orden weggeslingerd, 
o f dat vakseparaties het begeven, w aardoor ook andere com par
tim enten in de storing betrokken w orden.
Z o d ra  er sprake is van een kortsluitverm ogen van enige beteke
nis, is het nu ttig  m aatregelen te nem en, zodat een zich in het 
schakelbord ontw ikkelde drukgolf op een doelm atige wijze in 
een ongevaarlijke richting kan w orden afgevoerd. D e weg, die 
zo’n  d rukgolf m oet volgen, en welke uit de aard  der zaak slechts 
een geringe strom ingsw eerstand m ag hebben, kan  onder nor
m ale om standigheden w orden gebruikt, oin althans enige door
strom ing van  de in het schakelbord aanwezige lucht m ogelijk 
te m aken.

Zou in een schakelbord een storingslichtboog optreden, dan is 
het van belang, dat de gevolgen hiervan met de betrekkelijk  be
scheiden m iddelen, w aarover m en aan boord beschikt, althans 
provisorisch te boven kunnen  w orden gekom en.
D e m eest gebruikelijke organische isolatiem aterialen, op basis 
van cresol- of phenol-form olhars, in de vorm  van persstukken 
bekend als bakeliet, en voorts veelvuldig gebruikt als im preg
neerm iddel voor hardpap ier en dergelijke, vertonen na inw erking 
van  een lichtboog een zodanige verkoling, dat ze zelden m eer 
b ru ikbaar te  m aken zijn.
M aterialen  op  basis van m elam ine-form olhars, eveneens bekend 
in de vorm  van  persstukken en als im pregneerm iddel voor h a rd 
papier, hardw eefsel etc., vertonen na blootgesteld te zijn ge
weest aan een lichtboog wel een zw arte aanslag, die zich niet 
volledig laa t verw ijderen; dit m ateriaal heeft ech ter na een  op 
pervlakkige reiniging een bevredigende isolatiew eerstand en  een 
redelijke diëlektrische vastheid, zodat hierm ede het bedrijf zon
der overm atig  risico kan  w orden voortgezet. Isolatiedelen u it 
epoxyhars (m eestal gietstukken) vertonen een soortgelijk ge
drag.
A norganische isolatiem aterialen, welke overigens op  schepen 
betrekkelijk  weinig w orden toegepast, zijn principieel niet o nder
hevig aan  verkoling; een van  de belangrijkste m aterialen  in deze 
groep is m et kalkboraatg las gebonden, gecalcineerde mica.
De m ogelijkheid, om  na een storing w eer in bedrijf te kunnen 
gaan is een aantrekkelijke m ogelijkheid van de m aterialen m et 
een goede resistentie tegen lichtbogen, en  een m eer belangw ek

kend criterium  dan de kruipstroom vastheid, al bestaat er wel een 
zeker verband tussen de kruipstroom vastheid  en de resistentie 
tegen lichtbooginw erking.
Een nadeel van de m aterialen met een hoge resistentie tegen 
de inw erking van lichtbogen ten opzichte van de cresol- en phe- 
nolharsen is de hoge prijs, de vaak w at m inder gunstige bew erk- 
baarheid, en de in bepaalde gevallen wat geringere m echanische 
sterkte; de uiteindelijke keuze kom t dan in feite neer op het 
tegen elkaar afw egen van een hogere prijs van de schakelinstal
latie tegen de voordelen, die de duurdere  m aterialen  bieden in 
het geval van tam elijk zeldzam e storingen.
De doelm atige afvoer van de verliesw arm te u it een schakelbord 
is een onderw erp w aaraan  noodzakelijkerw ijze veel aandacht 
m oet w orden besteed.
In een schakelbord w ordt een tam elijk veelsoortige hoeveelheid 
m aterieel sam engebracht. V oor een belangrijk  deel van dit m a
terieel gelden bepaalde standaard-condities ten  aanzien van de 
m axim aal toelaatbare om gevingstem peratuur, welke van zo
danige aard  zijn, dat het, ook zonder de om hulling van het 
schakelbord, reeds vrij m oeilijk is, om  d aa raan  te voldoen. Als 
standaardconditie geldt b.v. vaak een gem iddelde tem peratuu r 
over een periode van 24 h van 35 °C  en een m axim um  van 
40 °C.
Om  de luch t in de om geving van een schakelbord hieraan  te 
laten voldoen, is in de tropen  reeds een zeer efficiënte ven
tilatie nodig. Evenw el, de om gevingstem peratuur van het scha
kelbord is n iet de om gevingstem peratuur voor de in dit schakel
bord  aanwezige toestellen. D e lucht in  het inwendige is als ge
volg van de onverm ijdelijke verliezen steeds w arm er. W ordt de 
lucht in het inwendige van een schakelbord te w arm , dan kan  
zich het geval voordoen, d a t verschillende com ponenten niet 
m eer norm aal w erken. Z o kan  het voorkom en, dat bij een sterk 
verhoogde om gevingstem peratuur sm eltveiligheden een ver
schuiving van de karak teristiek  ondergaan, w aardoor de vaak 
m oeizaam  verkregen coördinatie tussen verschillende beveili- 
gingsm iddelen vol kom en op losse schroeven k an  kom en te staan. 
D it is nu  slechts één voorbeeld, het kan  m et verschillende andere 
w orden aan gevuld; het is echter verm eld, om dat sm eltveilighe
den vaak niet te  verw aarlozen verliezen hebben, en  d aardoor 
zelf in  belangrijke m ate bijdragen to t de verw arm ing van het 
com partim ent, w aarin  zij zich bevinden.

Een beperking van de tem peratuurverhoging  in  de schakelbor
den is van evident belang, het aangeven van  grenzen voor de 
nog acceptabele verw arm ing is een zeer gecom pliceerde aange
legenheid.
H et uitvoeren van verw arm ingsproeven, voordat een schakel
bord  w ordt ingebouw d is eveneens een probleem , om dat het bij
zonder moeilijk is, een m in o f m eer realistische verdeling van de 
belasting te verkrijgen; de verdeling van de belasting is in w er
kelijkheid ook geen constan t gegeven, met h e t gevolg, dat een 
vollast-toestand, welke bij m achines, transform atoren , schake
laars enz. een eenduidig gegeven is, d it niet m eer kan  zijn voor 
een schakelinstallatie.

De m eest directe m ethode, om  de tem peratuurverhoging  in het 
inwendige van een  schakelbord te beperken, is het beperken van  
de verliezen. In  dit opzicht zijn van  belang een zorgvuldige 
keuze van de toe te passen apparatuu r, m aar ook een zodanige 
indeling, dat de lengte van de geleiders w elke een hoge stroom  
m oeten voeren, zo veel mogelijk w ord t beperkt, althans voor 
zover andere gezichtspunten een grotere lengte niet noodzakelijk 
m aken.
Hoewel de kosten van de verliesenergie in de schakelinstallaties 
meestal geen fac to r van prim aire  betekenis vorm en, is het toch  
nuttig, erop te wijzen, dat zij bij de keuze van  een econom ische 
doorsnede van de geleiders een rol spelen. H ierin  kunnen  enige 
m erkw aardigheden w orden w aargenom en.

D e Lloyd’s Rules van ca. 20 ja a r  geleden lieten een tem peratuu r
verhoging van blank stafkoper toe van 30 °C, welke v oort
sproot u it de volgende zienswijze:
In  de toen gebruikelijke open schakelborden kon de m axim ale 
om gevingstem peratuur gesteld w orden op 40  JC. hetgeen een 
m axim ale bedrijfstem peratuur van 70 °C  tengevolge had. D eze 
zelfde lim ieten golden ook voor h e t schakelm aterieel, in het in 
die tijd vervaardigde Britse schakelm aterieel w erden soms nog 
zelfverende koperen borstelcontacten  toegepast, w aarvoor een



TA BEL 2.

Geval  a b c d

G rootheid Eenheid

G eieideraf m eting m m 2 40 X 10 50 X 10 60 X 10 80 X 10
D oorsnede m m 2 400 500 600 800
T oelaatbare  stroom  bij 
A t =  30 °C (D IN  43671) A 835,0 1025 1200 1540

T em p.verhoging bij 1000 A °C 43,0 28,5 20,3 12,7
Verlies bij 1000 A en omg. 
tem p. =  20 °C W/m 52 39 32 23

Jaarverlies bij 1500 h 
m iddelbare gebruiksduur kWh/a, m 78 58,5 48 34,5

K osten verliezen 
( /  0,10/kWh) //a , m 7,80 5,85 4,80 3,45

K osten koper 
( /  12 — /kg) Z/m 42,70 53,50 64,— 85,50

K osten verliezen, 
vergeleken m et geval b //a , m +  1,95 — — 1,05 — 1,40

K osten koper, 
vergeleken m et geval b Z/m —  10,80 — +  10,50 +  32,—

V erschil in jaarl. verliezen 
betrokken op verschil 
in investering

% 1/a 18 — 10 4,4

Jaarkosten  bij 
10 %  am ortisatie Zl/a 12,07 11,20 11,20 12,30

Figuur 1.

tem p era tu u r van 70 °C  bij benadering  de grens van de th e r
m ische stabiliteit vorm de.
In  D uitsland w aren constructies m et zelfverende contacten  reeds 
als verouderd  verdw enen, m en vond in dezelfde tijd in de V D E - 
voorschriften  voor m assieve koperen contactstukken m et een 
con tac tk rach t boven 2 kgf en toegelaten tem peratuurverhogingen 
van  70 °C  bij een m axim ale om gevingstem peratuur van 35 °C, 
dus een m axim ale bedrijfstem peratuur van 105 °C , w aarden, die 
to t op heden gehandhaafd  zijn gebleven.
H et eigenaardige is nu, dat de toegelaten tem peratuurverhoging  
volgens L loyd’s Rules en de BS in belangrijke m ate is verhoogd, 
terwijl de D uitsers ook nu nog w erken m et de belastingstabel vol
gens D IN  43761, welke uitgaat van een tem peratuurverhoging  
van  30 °C , bij een om gevingstem peratuur van 35 °C.
D it lijkt paradoxaal, het w ordt ech ter duidelijker, als h ier iets 
verder n aa r gerekend w ordt.
Als voorbeeld zij genom en een in b lank  stafkoper uitgevoerde 
geleider voor 1000 A, m et een m iddelbare geb ru iksduur van 
1500 h / a  (de m iddelbare gebru iksduur is o f 87011 (1/ I v)2dt[hl),  een 
kW h-prijs van ƒ 0 ,10 en een koperprijs van ƒ  12,—  p er kg 
(d.w.z. de kosten van 1 kg koper in  een volledig afgew erkte 
schakelinstallatie); de gehele beschouw ing is betrokken  op een 
lengte van 1 m.
Het resultaat van een vergelijking van verschillende geleider- 
doorsneden is sam engevat in  tabel 2.

V oor een beter overzicht is een en ander bovendien w eergege
ven in fig. 1. H ieru it blijkt, dat voor de aangegeven verhoudin
gen, w aarbij is gerekend op een am ortisatie van 10 % /a ,  een 
tem peratuurverhoging  tussen 20 en 30  °C  econom isch het gu n 
stigste is. A angenom en m ag daarom  w orden, dat de tabel van 
D IN  43671 ingegeven is door econom ische m otieven, en niet 
door de overweging, dat een tem peratuurverhog ing  boven 30 °C  
n iet m eer toelaa tbaar zou zijn; D IN  43761 schrijft dan ook geen 
bepaalde tem peratuurverhoging  dw ingend voor. (D it zou tro u 
wens ook niet logisch zijn; als m en voor schakelm aterieel een 
gro tere tem peratuurverhoging  toelaat, behoeft m en niet te ver
w achten, dat het daarop  aangesloten koperw erk  een tem p era
tuurverhoging krijgt, welke alleen bepaald w ordt door de ge- 
leiderdoorsnede).



D e k o sten  v o o r het in  te  houw en  k o p e r kom en  to t u itd ru k k in g  
in de p rijs  van een sch a k e lb o rd , de  kosten  v o o r de  v e rliesen erg ie  
b e ta a lt de  rederij a c h te ra f . V o o r de  to e lev e ran c ie r, d ie  d e  sc h a 
k e lb o rd en  bouw t, ligt h e t, om  de prijzen  c o n c u rre re n d  te  h o u 
d en , v o o r de h an d , o m  o p  de  k o p e rd o o rsn e d e n  te b ezu in ig en , 
w a a rm e d e  de to ek o m stig e  g eb ru ik e r e c h te r  geenszins g eb aa t is. 
D o o r  d e  reed s e e rd e r  g en o em d e  p ra k tisc h e  onm o g elijk h e id , om  
h e t b eg rip  „ v o lla s t” v o o r  een ra ilsy steem  te  d e fin ië ren , is h e t 
ev en een s p rak tisch  ónm o g elijk  om  h ie rv o o r  een w a te rd ich te  
sp ec if ica tie  o p  te  stellen .
O m dat h ier sprake is van  in som m ige opzichten tegenstrijdige 
belangen van de construc teu r en de gebruiker, zou overleg tu s
sen de beide partijen  kunnen  leiden to t het kiezen van een 
gunstige oplossing; gezien het feiit, d a t het h ier gaat om  b etrek 
kelijk geringe voordelen, m oet er dan wel voor w orden gew aakt, 
d at eventuele te  behalen econom ische voordelen niet bij voo r
b aa t w eggeconfereerd  w orden.

H et is, gezien de in  de schakelborden  te verw achten  tem p era
tu ren . zinvol, om  voor de bedrading geleiders te  kiezen m et een 
isolatie van  een hoge hittebestendigheidsklasse. H et zou ech ter 
n iet logisch zijn, de u itgaande kabels eveneens m et een zeer 
hittebestendige isolatie te  kiezen, om dat de eerste halve m eter 
zich in een schakelbord  bevindt, dat aanm erkelijk  w arm er is dan  
de om geving. M en zal e r  daarom  de v oorkeur aa it m oeten ge
ven, de kabels op de m inst verw arm de plaats, dus aan  de o n d er
zijde van  het schakelbord  in  te  voeren.

T en  aanzien  van de verdere opbouw  van de schakelinstallaties 
m oet w orden  opgem erkt, dat een gecentraliseerde opstelling van 
de m otorbedieningsschakelaars, w aarbij deze d irect van het 
hoofdrailsysteem  w orden  gevoed, terecht algem een ingang heeft 
gevonden. T en opzichte van  de toepassing van individuele s ta r
te rs  b ied t deze oplossing het voordeel, dat hierbij geen h inder 
w ord t ondervonden  van  spanningsdalingen als gevolg van  het 
spanningsverlies in de voedigskabels tijdens het aan lopen  van de 
m otoren. Bij gecentraliseerde opstelling heeft m en p rak tisch  al
leen te  m aken m et de spanningsdeuk aan  de k lem m en van de 
generator. W ordt deze b innen redelijke grenzen gehouden, dan 
is de kans op  het niet volledig doortrekken  van  een contactor, 
en d aarm ede de kans op  het vastlassen belangrijk  geringer, dan 
w ahneer grotere spanningsdalingen ( >  15 % ) zouden kunnen  
voorkom en.
U itschu ifbare  eenheden voor de m otorbedieningsschakelaars m et 
toebehoren , welke eveneens veelvuldig w orden gebruikt, bieden 
het voordeel, dat eventuele onderhouds- en  reparatiew erkzaam - 
heden in alle rust, in spanningsloze toestand kunnen  w orden 
uitgevoerd. O m  van de voordelen van  een dergelijk systeem  
ten volle te kunnen  p rofiteren , m oet als eis gesteld w orden, dat 
eenheden, welke onderling  gelijke m otoren bedienen (zoals bijv. 
van 2 pom pen, die eikaars reserve vorm en), zonder m eer v er
w isselbaar zijn, hetgeen tam elijk  hoge eisen stelt aan de n au w 
keurigheid  van de fabricage.

Ind ien  de verm ogensschakelaars (autom aten) u itrijd b aar ge
m aak t w orden  geldt voor onderling gelijke schakelaars u ite r
aard  hetzelfde.
E en  voorziening om  de schakelaars in u itgereden toestand  te 
kunnen  con tro leren , alsm ede de nodige grendelingen om  het 
in- en u itschuiven in gesloten toestand  te voorkom en  m oeten 
hierbij als een  logische aanvulling w orden  beschouw d.

H et is bij de bouw  van een  schakelbord  zeer nuttig, zo n iet no o d 
zakelijk, om  te zorgen v o o r een aan ta l scheiders, w aarm ede be
paalde delen van  het bedrijf spanningsloos gem aakt k unnen  w o r
den, zo n d er het overige deel van de installatie te storen. H et 
gedeelte van  het schakelbord, dat v ia de w alaansluiting  kan  
w orden  gevoed, m oet v an  de rest van het schakelbord kunnen 
w orden  gescheiden, om  tijdens een dokbeurt, indien nodig, o n 
derhoudsw erkzaam heden  aan het schakelbord  te k u n n en  v er
richten. E en aparte  sektie welke uit een w alaanslu iting  kan  w or
den gevoed is bovendien van  belang, om  niet voor de noodzaak  
te kom en om  tijdens een  dokbeurt een generato r te m oeten  laten  
lopen m et koeling van  de aandrijvende m achine uit b innen- 
boord tanks.

Z oals reeds ee rder w erd  opgem erkt m oet de nodige aandach t 
besteed w orden  aan  een zodanige indeling van h e t schakelbord,

d a t geleiders, welke een grote stroom  m oeten voeren, in lengte 
beperkt w orden. In dit verband m oet w orden  opgem erkt, dat 
een concentratie  van alle generatorvelden bij elkaar, welke ge
flankeerd w ordt door velden m et u itgaande groepen, in dit op 
zicht niet gunstig is. O p de benodigde hoeveelheid koper kan op 
een zinvolle m anier bezuinigd w orden, d o o r de generatorvelden  
af te w isselen m et de velden m et u itgaande groepen.
Een dergclijke oplossing zal in het algem een ech ter niet gunstig 
zijn voor het verkrijgen van een duidelijk  overzicht en  d aard o o r 
niet bijdragen to t het verm ijden van  bedien ingsfouten . Indien 
echter, zoals som m ige rederijen  reeds enige tijd doen, bij grote 
installaties de bedieningsorganen op een afzonderlijke lessenaar 
w orden sam engebracht, is een afw isselende indeling van het 
schakelbord te  prefereren .

H et toepassen van een afzonderlijke sectie van het schakelbord 
voor niet-essentiële diensten, w elke kan  w orden  uitgeschakeld als 
overbelasting van de generato ren  dreigt, is geenszins nieuw . G e
bruikelijk  is hierbij, d a t het signaal voor h e t u itschakelen  van 
deze niet-essentiële diensten w ord t verkregen u it een m axim um - 
stroom relais in elk  d er generatoraanslu itingen .
Deze oplossing is ech te r n iet in  alle opzich ten  ideaal, onder b e
paa lde om standigheden  is het denkbaar, dat de aandrijvende 
m achine n iet in  staat is, om  h e t volle verm ogen af te leveren, 
bijv. bij tu rbogenerato ren , ind ien  door een  of andere  oorzaak 
n iet voldoende stoom druk  te r beschikking zou  staan.
Ju ist o nder deze om standigheden  kan  het nu ttig  zijn, om  de 
niet-essentiële d iensten  te o nderb reken  v o o rd a t e r sp rake is van 
een overschrijd ing van de nom inale stroom  van  de generator(en), 
hetgeen op een betrekkelijk  eenvoudige wijze kan  w orden  ge
realiseerd  d o o r toepassing v an  een onderfrequen tierelais. E en 
dergelijke onderfrequentiebeveilig ing  is w elisw aar gecom pliceer
d er dan een overstroom relais, doch h iervan behoeft slechts één 
exem plaar geïnstalleerd  te w orden , in p laats v an  een (driepolig) 
exem plaar p e r generator.

D e beveiliging is een onderw erp , w aarover alleen reeds zeer veel 
te  verm elden zou zijn, vo lstaan  zal evenwel w orden m et slechts 
een tw eetal onderw erpen.

Bij de beveiliging van m otoren  w o rd t de laatste jaren  steeds m eer 
gebru ik  gem aakt van  de m ethode, om  tem peratuurgevoelige 
elem enten in de w ikkelingen van  de m otoren  aan  te brengen. Als 
beveiliging tegen overbelasting is dit een ideaal systeem , om dat 
alleen dan  w ord t u itgeschakeld , indien de m otor inderdaad  
oververhit d reig t te raken.
D eze beveiliging is helaas n iet in  alle gevallen afdoende; e r zijn 
een tw eetal bedrijfscondities, w elke n iet bij alle m otoren  vol
doende snel k u n n en  w orden  gedetecteerd.
M et nam e geldt d it voor tw eefazenloop  bij m otoren  m et een 
dubbelkooi- of h oogkan tsta fro to r; bij deze m otoren  kan  de ro to r 
oververhit raken  voordat de statorw ikkeling  een gevaarlijke tem 
p e ra tu u r bereikt.
V oorts kan  het voorkom en, d a t het w arm teco n tac t tussen de 
w ikkeling en  de tem peratuurgevoelige elem enten  n iet voldoende 
intensief is, om  bij de vastgerem de m oto r te  w aarborgen , dat 
deze w ord t u itgeschakeld  v o o rd a t de w ikkeling in gevaar kom t. 
O m  deze redenen  kan  het nodig  zijn, om  n aast de inw endige 
beveiliging nog een therm ische overstroom beveiliging aan  te 
brengen, w aarvan  de instelling in h e t voor deze beveiligingen 
m oeilijkste gebied, n.1. dat van  de kleine, langdurige overbelas- 
tingen, n iet m eer zo heel erg  k ritisch  is.

In  bijna elke scheepsinstallatie kom en enige n ie t beveiligde k a
bels voor, dit zijn  m et nam e d e  kabels tussen  de generato ren  
en  de schakel installatie. D it is nog een erfen is u it het gelijk- 
stroom tijdperk , bij gelijkstroom  is h iervoor nauw elijks een p ra k 
tisch  u itvoerbare  oplossing m ogelijk.
Bij draaistroom installaties is een beveiliging van  deze kabels wel 
m ogelijk, m en zou h iertoe een eenvoudige langsdifferentiaalbe- 
veiliging k unnen  aanbrengen  tussen het g en e ra to rp u n t en  de 
aanslu iting  van de generato rschakelaa r op de hoofdrails (hierbij 
w ord t de stroom  in een bepaalde  fase in h e t s te rpun t en bij de 
hoofdrails m et e lk aar vergeleken; zijn de strom en n iet gelijk, 
d an  w ijst d it op een isolatiedefect). A anspreken  van  deze be
veiliging m oet dan  leiden to t het openen van de generato rschake
laa r en het doen  w egvallen van de bekrachtiging.



D oordat kabels een hoge graad van betrouw baarheid  hebben, 
is deze soort storingen zeldzaam , en  als ze optreden is het meestal 
het gevolg van een m echanische beschadiging van de kabel.
Een storing in  een generatorkabel kan echter leiden tot een aan
zienlijke schade, zodat het toepassen van een dergelijke be
veiliging toch  wel in overweging zou m oeten w orden genom en.

M et het bovenstaande hoopt schr. de aandacht gevestigd te 
hebben op enkele econom ische aspecten van  de elektrische in 
stallatie van schepen, daarbij inbegrepen het w aarderen van de 
betrouw baarheid  als econom ische factor; in  de beide nader be
schouw de voorbeelden bleek, dat het kiezen van een econo
m ische oplossing zou bijdragen tot een verbetering ten aanzien 
van de te  verw achten betrouw baarheid.

D ISC U SSIE

Gedurende de discussie kwamen de volgende punten naar voren:
D o o rir. A llaart w aren in zijn lezing kW h prijzen van ƒ0 ,10  ge
noemd voor een scheepsinstallatie.
Deze gegevens w erden door de heer Stigter aangevuld, die vertelde 
dat op binnenschepen de prijs van de elektriciteit wel ƒ 0 ,80/kW h 
kan bedragen. N aar aanleiding hiervan ontstond er een discussie 
over dit onderwerp w aaraan ook door ir. G. Langelaar Gzn. werd 
deelgenomen. De conclusie hiervan was dat het moeilijk is om  aan 
te geven hoeveel de kWh prijs aan boord van een schip is en dat in 
deze prijs een groot „vastrecht”-gedeelte zit, bepaald door extra ge- 
installeerd vermogen i..vm. noodsituaties, kortstondige hoge belas
tingen, enz.
D oor ir. W. de Jong werd gevraagd of ir. A llaart voor schepen met

groot elektrisch vermogen de voorkeur zou geven aan hoogspan
ningsinstallaties in plaats van het splitsen van de installatie in 2 
gescheiden delen om daardoor het kortsluitverm ogen voldoende laag 
te houden.
Gezien de complicaties welke een gesplitste installatie met zich m ee
brengt bleek ir. A llaart de voorkeur te geven aan hoogspannings
installaties.
Prof. ir. J. H. K rietem eijer inform eerde n aar de mogelijkheid om 
bij sectiebouw de secties compleet, d.w.z. inclusief de elektrische 
installaties en de bekabeling, gereed te m aken en dan bij het aan 
elkaar bouwen van de secties de kabels aan elkaar te „lassen". 
D oor ir. A llaart en ir. De Jong werd hierop geantwoord dat dit in 
principe wel mogelijk is en ook door de klasse zou kunnen worden 
geaccepteerd mits zeer goede verbindingsm ethoden worden toege
past.
V oorts werd door prof. K rietem eijer het onderw erp „O perations 
Research" aan de orde gesteld, m aar uit het uitblijven van reacties 
bleek dat van deze techniek nog geen gebruik w ordt gem aakt in 
elektrische scheepsinstallaties.
De heer Oostendorp vroeg aan ir. A llaart o f we in de toekom st 
kunnen verwachten dat generator-autom aten zullen worden ver
vangen door thyristoren. Ir. A llaart antw oordde hierop dat dit zijns 
inziens niet spoedig zal gebeuren vooral als gevolg van de grote 
verliezen welke thyristoren voor grote verm ogens zullen geven. 
N aar aanleiding van dit onderwerp werd door de heer Kempes op
gemerkt dat de prijzen van halfgeleider com ponenten soms m et een 
factor tien per jaar dalen en dat het daarom  wel eens sneller kan 
gaan dan we nu kunnen voorzien.
Tenslotte werd er door de heren Allaart, Vial en De Jong uitvoerig 
gediscussieerd over de eisen welke moeten worden gesteld aan de 
kortsluitvastheid van uittrekbare starterladen, welke direct zijn aan
gesloten op de rails van hoofdschakelborden.

Koninklijke Nederlandse Jaarbeurs,
U trecht
„Technobeurs” van 1 tot en met 7 maart 
1970
V oor de eerste m aal zal deze vakbeurs, 
die ééns in de vier jaar aan bod komt, 
gehouden worden onder de naam  „Techno
beurs”.
Van zondag 1 tot en met zaterdag 7 m aart 
wordt in de Irenehal en de Bernhardhai 
van de K oninklijke N ederlandse Jaarbeurs 
op het C roeselaanterrein de Technobeurs 
gehouden. Deze vakbeurs telt 190 deel
nem ers die op een to tale  netto-standopper- 
vlakte van circa 13.000 m 2 zullen exposeren. 
Deze vakbeurs om vat onder andere de 
groep van machines voor de m etaalbew er
king m et een m axim aal gewicht van 2000 
kg per stuk en gereedschappen voor de 
metaalbewerking.
Ook m achines en gereedschappen voor de 
houtbew erking alsm ede pneum atische ge
reedschappen en luchtcom pressoren hebben 
hier een plaats gevonden.
Tevens worden er grondstoffen, ferro  en 
non-ferro m etalen, toeleveringsm aterialen 
en -produkten tentoongesteld. Ook lasappa- 
ra tuu r en -benodigdheden hebben op deze 
beurs een plaats gevonden terwijl er van de 
w erktuigkundige groep o.a. drijfwerk, tand
wielkasten en mechanische overbrengingen 
getoond worden.

Nederlands Scheepsstudiecentrum TNO
H et N ederlands Scheepsstudiecentrum  TNO 
heeft R eport No. 134 M vrijgegeven, ge
naam d: Het corrosiegedrag van Cunifer-10 
legeringen, toegepast voor zeewaterleidingen 
aan boord van schepen, deel II, Metallur
gisch onderzoek aan Cunifer-10 legeringen, 
door ir. P. J. Berg en ir. R. G. de Lange. 
G ezien de econom ische ontwikkeling in de 
koopvaardij is het van belang de exploita
tiekosten van het schip te kunnen verm in
deren. D it heeft onder andere geleid to t 
de noodzaak de levensduur en de bedrijfs
zekerheid van de m achinekam ercom ponen- 
ten te  verhogen. Een belangrijke com ponent 
van de m achïnekam erinstallatie is het zee- 
waterleidingsysteem. De door natuurlijke

factoren bepaalde agressieve eigenschappen 
van het milieu w aaraan de m aterialen van 
dit systeem zijn blootgesteld, zijn in het 
verleden aanleiding geweest to t uitvoerig 
onderzoek, gericht op de ontwikkeling van 
m eer resistente m aterialen.
Hoewel de thans beschikbare koper-nikkel- 
ijzer (Cunifer)-legeringen in vergelijking 
met vroeger toegepaste m aterialen tot 
verhoging van de levensduur hebben geleid, 
voldoet deze in nog onvoldoende m ate aan 
de, om eerder genoem de reden, strenger 
wordende eisen van de reder.
Om deze reden werd na een uitvoerig 
literatuuronderzoek en een enquête inzake 
de aard en de omvang van het probleem  op 
initiatief van de K oninklijke M arine en 
rederijen een fundam enteel onderzoek inge
steld naar het m echanism e van de aan 
tasting van pijpm aterialen. O m dat de to e 
passing van koper-nikkel-ijzer-legeringen 
m et 1 0 %  Ni en 1 ,5 %  Fe voor zeew ater
leidingen to t bem oedigende resultaten heeft 
geleid werd het onderzoek op dit m ateriaal 
gericht.
H et doel van het onderzoek is om door 
het vaststellen van doelm atige warmte- 
behandelingsm ethoden, installatie- en sys- 
teem ontwerptechnieken te  komen to t een 
verbetering van de levensduur van het 
Cunifer-10 in zeewaterleidingsystemen.
In de eerste publikatie inzake dit onderzoek, 
R apport N o. 122 M, uitgegeven decem ber 
1968, wordt, na een beschouwing over de 
criteria, die bij de m ateriaalkeuze moeten 
w orden gehanteerd en de eisen die aan het 
m ateriaal in het zeewatersysteem w orden 
gesteld, alsmede over de verschillende cor- 
rosie-aspecten, ingegaan op de invloed van 
de w arm tebehandeling en de bedrijfscondities 
op het ontstaan en het gedrag van de 
bescherm ende laag w aaraan de corrosie- 
resistentie moet worden toegeschreven. 
Daarbij zijn de resultaten van het funda
mentele onderzoek reeds kort samengevat.
In het onderhavige rapport w ordt een meer 
volledig overzicht gegeven van het funda
mentele onderzoek, dat uitgevoerd is ter 
ondersteuning van het technologische p ro 
gram m a.
D it rapport zal nog worden gevolgd door 
een rapport over de corrosiestudies.

Inlichtingen bij het N ederlands Scheepsstu
diecentrum  TN O  - Engineering D epartm ent 
- Leeghw aterstraat 5, D elft. Tel. 01730 - 
32930.

Nederlands Normalisatic-institiuit,
Rijswijk (Z.H.)

Vernieuwde materiaalaanduiding voor 
verschansingsklu izen
Het N ederlands N orm alisatie-instituut heeft 
de vorm N EN  260 herzien. D eze thans 
verschenen vierde druk verwijst voor w at 
betreft de m ateriaalaanduiding nu naar de 
daarvoor thans geldende N EN -norm en. 
V oorts is de norm  redactioneel herzien. 
Exem plaren van deze norm en zijn verkrijg
baar bij het N ederlands N orm alisatie-insti
tuut, Polakweg 5 te Rijswijk (Z.H.) tegen 
onderstaande prijzen: niet-contribuanten: 
ƒ 4,50, contribuanten: ƒ 3,— , studiedoelein
den: ƒ 1,50.
Bij aantallen gelden belangrijke kortingen.

Vrouweljjkc .stuurmansleerlingen welkom  
bij de Holland-Amerika Ljjn

D e H olland-A m erika Lijn heeft besloten 
de mogelijkheid to t plaatsing van vrouwe
lijke stuurm ansleerlingen op h aar passagiers
schepen open te stellen. De m aatschappij 
acht het bovendien niet uitgesloten, dat in 
de toekom st ook op haar ro ll-on /ro ll-off- 
container- en lichterschepen vrouweiijke 
stuurm ansleerlingen kunnen worden ge
plaatst. In principe zullen voor deze stuur
m ansleerlingen dezelfde prom otiem ogelijk
heden als voor hun m annelijke collega’s 
gelden.
Aanleiding to t het besluit van de H olland- 
A m erika Lijn vorm den aanvragen van 
N ederlandse meisjes aan  directeuren van 
zeevaartscholen in ons land om opgeleid te 
worden voor het BS-diploma. De om standig
heid dat vrouwelijke officieren reeds enkele 
jaren werkzaam zijn in de hoteldienst op de 
HAL-passagiersschepen, heeft bij de beslis
sing een niet onbelangrijke rol gespeeld.



M O D E R N E  B R A N D S N IJM A C H IN E S  V O O R  

SC H EEPSW ER VEN

d o o r

In g . J .  M Ü N Z E L ,  V D I ,
Messer G riesheim

1. Inleiding

D e storm achtige on tw ikke ling  in de laatste tw intig  jaar van de m oderne scheepsbouw  m ethoden  w erd voornam elijk veroorzaakt 
door de invoering van m achinale lasprocédés. D e sectiebouw  en de vérgaande prefabricatie van grote onderdelen in de scheeps
bouw-, resp. lasw erkplaats hebben uit de scheepsbouw  in klassieke zin een industriële vervaardigingsw ijze gem aakt. D eze  n ieuw e  
m ethoden  eisen een goede planning en een continue vervaardiging van alle onderdelen m et een vroeger vaak niet te bereiken  nauw 
keurigheid. D e m eeste van deze onderdelen worden m et behulp  van brandsnijm achines vervaardigd. In  het volgende zal getracht 
w orden een overzich t te geven  van de tegenw oordig op de m oderne scheepsw erven in gebruik zijnde brandsnijm achines.

2. A lgem een overzicht
N aar de zeer verschillende gebruiksgebieden hebben zich in 
de loop van de laatste  jaren  verschillende typen van b ra n d 
snijm achines ontw ikkeld. D eze typen en hun karakteristiek  
gebru iksterrein  w orden in het volgende stuk voor stuk beschre
ven.

2.1. Verplaatsbare brandsnijm achines
Deze, gew oonlijk handbrandsnijm achines genoem de apparaten , 
w orden  d o o r de b ed ienaar van  het w erkstuk  getransporteerd . 
Z e k unnen  rech te en cirkelsneden au tom atisch  uitvoeren, sne
den  van bijzondere vorm  m oeten na aftekening op het w erk 
stuk u it de h and  vervaard igd  w orden. Bij norm ale u itvoering 
zijn ze geschikt voor loodrech te en  eenvoudige schuine sneden, 
als speciale u itrusting  kunnen  ze ook m et m eer b randers voor
zien w orden, zodat lasvoorbereidingen van  de kanten  kunnen  
w orden vervaardigd.

2.2 Stationaire brandsnijm achines
Bij deze vast opgestelde m achines w ordt het w erkstuk n aa r de 
m achine getransporteerd , d.w.z. een of m eer platen w orden op 
de snijtafel van de m achine gelegd en d aa r bew erkt. De m a
chines w orden  in hoofdzaak  onderscheiden n aa r hun toepas
singsgebieden.

2.2.1. P arallel-brandsnijm achines: V oornam elijk  voor het m a
ken van rechthoekige onderdelen, m eestal met gelijktijdig v o o r
bereiden  van de laskanten. M et bijzondere uitvoeringen kunnen  
ook  kegelvorm ig verlopende resp. zeer licht gekrom de vlakke 
om trekken  gesneden w orden. V oornaam ste toepassingsgebied: 
H uid-, bodem - en dekp laten  in het parallelle m idscheepsdeel, p a 
rallelle p la ten  voor langs- en  dw arsverbindingen.

2.2.2. V orm brandsnijm achines: N aar m allen m et schaal 1 : 1 
voor de vervaardiging van w illekeurig gevorm de onderdelen 
uit staalp laat, norm aal voorzien  van  verscheidene b randers voor 
de vervaardiging van  kleine, resp. m iddelgrote onderdelen.

2.2.3 V olgens twee assen bestuurde vorm brandsnijm achines 
n a a r  tekeningen op verkleinde schaal, resp. ponsbanden. Deze 
m achines dienen hoofdzakelijk  voor het bew erken van inw en
dige onderdelen , liefst van  gro te opperv lak te zonder laskant- 
voorbereiding. D eze m achines zijn no rm aal met verscheidene 
b randers u itgerust en kunnen  verschillende onderdelen, ook als 
spiegelbeeld, gelijktijdig bew erken. V oornaam ste toepassings
gebied: bodem w rangen, geconstrueerde spanten  en  alle langs- 
en  dw arsverbindingen van  het schip.

2.2.4 Drie-assige vorm brandsnijm achines naar tekeningen op 
verk le inde schaal resp. ponsbanden: deze m achines dienen 
voornam elijk  voor de bew erking van afgew ikkelde huidplaten . 
die van een laskantvoorbereid ing  m oeten voorzien w orden. D o o r 
de bew eging volgens d rie  assen kunnen de beide verschillend 
gekrom de langskanten  van de huidplaten  tegelijkertijd be
w erk t w orden.

2.2.5 Sectie-brandsnijm achines: deze grote b randsnijm achi
nes in portaalbouw w ijze kunnen  zowel volgens twee als drie 
assen bestuu rd  w orden  en d ienen  voornam elijk  voor bew erking 
ach te ra f van bouw delen m et ex treem  grote oppervlakken, bijv. 
geprefabriceerde dw arsschotten  o f hele huidpanelen.

Fig. 1. Drieportaal-brandsnijm achine voor het gelijktijdig bewerken  
van twee platen m et laskantvoorbereiding.

(W erkfoto : M esser G riesheim  G m bH ).

3. Paralle l-brandsnijm achines
D eze norm aal in portaalbouw w ijze u itgevoerde m achines ko
m en als één- o f d rieportaai-b randsn ijm ach ines voor.
Bij een één-portaalm ach ine is de voorkan t norm aal m et tw ee 
o f m eer driebranderaggregaten  voor de bew erking van  de 
langsnaden  voorzien. D a arn a  k unnen  m et de zich aan  de ach
te rkan t bevindende dw arssnij-inrichting  de beide dw arskanten  
bew erkt w orden. Bij een d rieportaalm ach ine  w orden  de langs- 
zijden van  de p laten  d o o r het hoofdportaal bew erkt, terw ijl ge
lijktijdig de beide h u lpporta len  d e  dw arskan ten  bew erken. 
V olgens de ervaring ligt de p roduk tiv ite it van  een  d riepo rtaal
m achine ca. 40  %  boven die van een  éénportaalm ach ine .

3.1 Toepassingsm ogelijkheden
P arallel-brandsnijm achines w orden  voornam elijk  gebruikt 
voor de bew erking van grote rechthoekige bouw delen. Ze 
kunnen  ech te r ook m et aanvullende b randers voorzien w or
den, zo d a t ze voor h e t snijden van  strippen, bijv. v o o r opge
bouw de langsdragers toegepast k unnen  w orden.

3.2. N auw keurigheid
Belangrijke kenm erken  van  de portaa l-b ransn ijm ach ine zijn 
de buitengew oon sterke en robuuste  construc tie  van alle m e
chanische onderdelen, opdat bij de lange evenw ijdige sneden 
de voor autom atische lasprocessen absoluut vereiste nauw keu
righeid bereik t w ordt. Bij goede po rtaal-b randsn ijm ach ines met 
een w erklengte van 10 to t 15 m eter w ord t een m axim ale afwij
king van de rechte lijn van  ±  0,2 m m  gegarandeerd , zodat bij 
het sam envoegen van  tw ee dergelijke p la ten  d irect m et een 
au tom aat k an  w orden  gelast.

3.3. E conom ie
D oor het op  prak tische wijze sam envoegen van  alle be- 
dieningselem enten op een cen traal bedieningspaneel m et au to 
m atische opvanginrich tingen  voor de  b randers en au tom atisch  
afzetten  van de m achine n a  beëindiging van de snede kunnen  
dergelijke d riepo rtaalk ranen  d o o r één m an  bediend w orden.



Fig. 2. Drieportaal-brandsnijmachine m et automatische plaattoe- 
en afvoer over rolbanen en mechanische dwarsinstelling van de platen.

(W erkfoto : Furness Shipbuilding Co., Ltd.).

Fig. 3. Speciale inrichting voor het snijden van plaatstrippen.
(W erkfoto : M esser Griesheim  Gm bH).

D e daarm ee ontstane kleinere loonkosten sam en met de hoge 
produktiv iteit van een drieportaalm achine betekent een grote 
besparing t.o.v. alle andere m ethoden. H et grootste voordeel 
ligt ech ter bij de grote nauw keurigheid in de voorbereiding van 
de laskanten. D e autom atische laspr^cédés stellen zeer hoge 
eisen aan het gelijk blijven van de luchtspleet tussen twee te 
lassen w erkstukken, die door andere m ethoden dan m et de pa- 
rallel-brandsnijm achine slechts m et grote m oeilijkheden en hoge 
kosten bereikt kunnen w orden. De meeste besparingen zullen 
dus bij het lassen zichtbaar w orden, als m en direct met de au to 
m aat kan  werken zonder vooraf uit de hand een hechtlas te 
m oeten aanbrengen, die het gehele lasproces onnodig duurder 
m aakt.

3.4 Bijzondere uitvoeringen
3.4.1. Snijden van strippen: V oornam elijk bij de bouw van 
grote schepen (tankschepen en vrachtschepen voor massagoed) 
gaan veel werven ertoe over, de langsverbinding uit opgebouw de 
T-profielen te vervaardigen. De daarvoor nodige lam ellen, 
resp. strippen, kunnen met voordeel door het hoofdportaal van 
een drieportaalm achine vervaardigd w orden, als deze m a
chine naast de beide aanwezige driebranderaggregaten  voor de 
langssneden nog m et een aantal aparte branderophangingen 
uitgerust is. De nauw keurigheid in de evenwijdigheid van 
dergelijke strippen ligt in de orde van grootte van ±  0,4 mm 
afwijking van de ingestelde breedte. Een voorw aarde voor het 
aanhouden  van deze nauw keurigheid in de evenwijdigheid is 
echter, dat de strippen altijd gelijktijdig aan beide zijden 
gesneden w orden, om de invloed van de vervorm ing door de 
w arm te, die door het exotherm e proces van het verbranden 
van staal in een stroom  zuurstof ontstaat, uit te sluiten. D aar
m ee vervalt het uitrichten van de strippen, zoals dit bij bijna 
alle andere bew erkingsm ethoden nodig is en het gehele proces 
belangrijk duurder m aakt.
Alle branderophangingen van deze portaal-brandsnijm achines, 
of ze voor het uitvoeren van laskantsneden of voor stripsnij- 
den bestem d zijn, bezitten autom atisch w erkende instellingen 
voor de branderhoogte, die de afstand tussen het m ondstuk en 
de oppervlakte van het w erkstuk autom atisch constant houden.

3.4.2. Snijden van krom m en m et grote krom testralen: Een 
speciale uitvoering van de parallel-snijm achine is in fig. 5 af- 
gebeeld. De naast de m achine staande tafel met dw ars op de 
langsrichting van de m achine lopende gleuven dient voor het 
aanbrengen van de vlakke profielm allen, die door m echanische 
klem rolkoppen afgetast w orden. Een of m eer branderophan
gingen van de brandsnijm achine zijn m et een van de beide ge- 
leidingskoppen m echanisch verbonden. D aardoor ontstaat de 
mogelijkheid licht gekrom de langssneden uit te voeren.
Deze oorspronkelijk voor de bruggenbouw  ontw ikkelde m a
chine kan ook op de scheepswerven goed gebruikt w orden, 
voornam elijk voor het vervaardigen van stringers en andere 
langs- en dw arsverbindingen.

3.4.3. M eetinrichtingen: Bij de vroeger gebruikelijke parallcl- 
brandsnijm achincs moesten de instellingen van de b randers voor 
de plaatbreedte en -lengte met norm ale m anuele m eetm ethoden 
geschieden. Om deze om slachtige en gem akkelijk tot fouten 
leidende w erkzaam heden te verm ijden kunnen de m achines met 
langs- en dw arsm eetinrichtingen voorzien worden. D eze mcct- 
inrichtingen zijn zodanig, dat voor de dw arsm eting van de p laat
breedte een driebranderaggregaat u it de hand in de beginstand 
geschoven w ordt; tegelijk met het instellen van dit aggregaat 
wordt het nu lpunt van een verschuifbare m aatstaf ingesteld. 
Het tweede aggregaat behoeft dan slechts op een schaal met 
nonius zover versteld te w orden, dat de gewenste plaatbreedte 
kan worden afgelezen. D aarbij w ordt de breedte van de snede 
autom atisch door een daarm ee overeenkom ende nulpuntsver- 
stelling in aanm erking genom en. D e lengtem eetinrichting 
werkt in principe net zo, de m aatstaf bevindt zich aan de ge
leiding tussen de beide hulpportalen. M et het instellen van hel 
eerste hulpportaal w ordt het nu lpunt van deze m aatverdeling 
autom atisch vastgelcgd en het tweede hulpportaal op de ge
wenste plaatlengte ingesteld.
Een elegantere oplossing is een m eetinrichting met digitale aan 
wijzing, in het hoofdschakelpaneel bevindt zich dan een gctal- 
aanwijzer, die de ingcstelde breedte en lengte van de p laat toont.

Fig. 4. Portaal-hrandsnijmachine bij het bewerken van lamellen■ 
Bij de strip aan de linkerkant werd de buitenzijde niet brandgesnedettr 

vandaar de sterke vervorming.
(W erkfoto : G utehoffnungshütte Oberhausen AG)-



Fig. 5. Principiële voorstelling van een brandsnijmachine met 
hoofdportaal met snij-inrichting voor lichtgekromde sneden in

langs richting.

Fig. 6. U-lasnaadschaven bij een voorgesneden plaat.

3.4.5 L asinrichtingen voor het autom atisch lassen van langs- 
verstijvingen. De portaalm achines kunnen behalve m et hun n o r
male snij w erktuigen ook bijv. aan de ach terkan t van lasinrich
tingen voorzien w orden, w aarbij een gehele reeks van ie voren 
opgespannen Jangsverstijvingen tegelijkertijd gelast kunnen w or
den. De zeer gelijkm atige aanzetbew eging van de m achine staat 
garan t voor uitstekende laskw aliteiten, waarbij al naar de ge
daante van het w erkstuk tot acht lasnaden door de bed ienaar 
gelijktijdig gecontroleerd kunnen  w orden.

4. V orm brandsnijm achines naar een m al op  ware grootte

4.1. K olom brandsnij m achines

D eze in fig. 8 afgebcclde m achines zijn in de eigenlijke beteke
nis geen produktiem achines, om dat ze altijd m aar één bouw 
deel tegelijk kunnen  bew erken en hun w erkbereik betrekkelijk  
klein is.
D esalniettem in w orden dergelijke m achines nog betrekkelijk 
vaak gebruikt in kleine w erkplaatsen voor repara tie- en andere 
hulpw erkzaam heden, om dat ze m aar heel weinig p laats in  de 
w erkplaats innem en, als ze niet gebruikt w orden.
Bovendien vinden ze een heel goede toepassing bij het bew erken 
van de langsverbindingen. V ooral bij de bouw  van grote sche
pen. w aarvan de langsverbindingen steeds zw aarder w orden en 
voor het transport kleine rolbanen gebruikt m oeten w orden, is 
het aan te bevelen een of twee van dergelijke m achines in  het 
rolbaansysteem  te incorporeren , om dat m en daarm ee alle uit- 
schulpingen en de einden van de langsverbindingen goed kan 
bew erken.

4.2. M achines m et langs- en dwarswagen

Alle eigenlijke produktiem achines in de scheepsw erven zijn te 
genw oordig m achines met twee wagens die zich in kruisende 
richtingen bewegen, d.w.z. op een fundatie  m et geleidingen in 
de langsrichting van de m achine loopt de eigenlijke m achine en 
dw ars daarop  de bovenw agen, die de besturing en de branders 
draagt. Alle m oderne produktiem achines bezitten een coördi- 
naataandrijving, d.w.z. de langs- en dw arsw agen w orden ieder 
op zichzelf door m otoren met overbrenging en  rondsels m et 
heugels aangedreven. D aard o o r is het m ogelijk gew orden m a
chines met zeer grote breedten  te construeren, die veel b randers 
kunnen dragen en veilig m et zeer grote snijsnelheden kunnen  
w erken.

Fig. 7. Portaalmachine met twee dubbele onderpoeder-lasaggrega-
ten.

(Werkfoto : Messer Griesheim GmbH).

3.4.4. U -lasschaven: O m dat m en vooral bij zeer dikke platen  
van de K -vorm ige lasnaadvoorbereiding over wenst te gaan naar 
U -lasnaden, kan de drieportaal-brandsnijm achine ook met een 
U -lasschaafinrichting voorzien w orden. Deze bijzondere m ond
stukken  m aken het mogelijk voorgesneden rechte kanten  ach
tera f met zeer hoge snelheid van een U -lasvoorbereiding te 
voorzien.

Fig. 8. Kolom-brandsnijmachine, werkbereik ca. 900 x  1400 mm.
(Werkfoto : Messer Griesheim GmbH).



Fig. 9. Coördinaten-brandsriijmachine S T A T O S E C  K, foto-elektri
sche besturing naar tekeningen o f  silhouetten, werkbereik max. 

3,5 m , m ax. brandersaantal: 6.
(W erkfoto : M esser G riesheim  G m bH ).

4.2.1. M achines m et u ithouder: Deze foto-elektrisch bestuurde 
m achines w orden op de scheepsw erven norm aal voor werk- 
breedten van 2500  to t 3000 m m  toegepast. D e foto-elektrische 
aftastbreedte bedraagt dan  2000 resp. 2600 mm. Deze m achines 
w orden  norm aal m et drie  o f vier b randers m et elektro-auto- 
m atische verstelling van de branderhoogte uitgerust. Z e kunnen  
dan b en u t w orden  voor enkele stukken met een to tale breedte 
van 2, resp. 2.6 m, m aar eveneens voor het vervaardigen van 
k leinere onderdelen , bijv. u it twee platen van 1500 m m  breedte.

4.2.2. M achines m et een  groot aantal b randers voor kleine o n 
derdelen „M U L T JS E C ” (D BP): Een geheel nieuwe opstelling 
werd m et de in fig. 10 afgebeelde m achine ingevoerd. D e foto- 
elektrische besturing is in tegenstelling m et de traditionele con 
structies op de  u ithouder van de brandsnijm achine onderge
bracht, terw ijl op  de b ru g  tussen de w ielkasten, w aar de m a
chines hun grootste stijfheid en  trillingsvrijheid bezitten, een 
groot aan ta l brandersophangingen  ondergebracht zijn. Deze 
zeer zw are en vooral robuuste  m achine is als een werkelijke uni- 
versele-brandsnijm achine te beschouw en w ant om dat de 
niet gebruikte b randers uit het snijgebied ook in het aftastgebied 
geschoven k unnen  w orden, kan m en zowel met veel b randers 
vele kleine onderdelen gelijktijdig bew erken als ook enkele grote 
onderdelen  snijden.
D oor de opstelling van  een  volledige bekantingsinrichting  (fig.
11), zoals deze o n d er par. 3 Parallel-brandsnijm achines beschre
ven is, kan  ze o ok  voor het bekanten  van grotere platen  m et 
gelijktijdige naadlasvoorbereid ing  gebruikt w orden.

4.2.3. M achines m et hoge aanzetsnelheden: M oderne, foto- 
elektrisch bestuurde brandsnijm achines kunnen m et besturingen 
en servo-system en voorzien w orden, die snelheden to t 3 m /m in , 
in veel gevallen zelfs to t 6 m /m in  bereiken. Die snelheden k un
nen benut w orden bij het gebru ik  van  plasm a-sm eltsnijapparaten 
voor het bew erken van staalsoorten met hoge sterkte en van 
niet-ijzerm etalen. Veel van deze m achines w orden in de eerste 
plaats benu t voor het autogene vlam snijden met snelheden to t 
ca. 1000 m m /m in , m aar ze zijn vanw ege de besturing al in de 
gelegenheid p lasm abranders te kunnen gebruiken, zodat m en 
de m achine d aarvoor instellen kan zodra het bedrijf dit nodig 
m aakt.

4.2.4. Foto-elektrische besturing: A lle bovengenoem de m a
chines bezitten tegenw oordig  de ap p a ra tu u r om  foto-elektrisch 
het m idden van  aftekenlijnen  af te tasten, t.w. dunne lijnen 
tussen 0.3 en  1 mm, of door een eenvoudige om schakeling 
zw art-w it om trekken  te gebruiken. In de scheepsbouw , met de 
voortdurend  w isselende om trekken  heeft m en bijzonder goede 
ervaringen opgedaan  m et het aftasten  van zw art-w it silhouetten, 
om dat m en deze bouw delen zeer goed kan com bineren om een 
optim ale benu tting  van  de p laa t te bereiken.

Fig. 12. Coördinuten-brandsnijm achine S T A T O S E C  SK , ruwe ge
sm ede krukassen  —  J5.000 kg  zwaar, 8.000 m m  huig en 500 m m  dik 
—  worden voorbereid voor de erop volgende spaanafnem ende be

werking.
(W erkfoto : Fa. B jörneborgs Jem verk  AB, Björneborg).

Fig. 10. C oördinuten-brandsnijm achine M U L T ISE C , w erkbreedte  
4 m , m ax. aantal branders 12, fo to-elektrische besturing naar teken in 

gen o f  silhouetten.
(W erkfoto : VEB E lektrom otorenw crk Dessau).

Fig. 11. C oördinaten-brandsnijm achine M U L T IS E C , m et aan de 
achterzijde van de m achincloopwagen de inrichting voor het aanbren
gen van een lasvoorbereiding aan de plaatkanten in langs- en dwars-

richting.
(W erkfoto : M aschinenfabrik Esslingen).



Al deze m achines w orden norm aal voorzien van een au to m ati
sche correctie  voor de snedebreedte aan de foto-elektrische be
sturing. ïn de m eeste gevallen zal m en ech ter de breedte van 
de snede in de tekening d irec t in aanm erk ing  nem en, om dat 
m en daarb ij onafhankelijk  is van de betrouw baarheid  van de 
bediening van de brandsn ijm ach ine zelf.

4 .2.5. Speciale branders. D e in fig. 12 afgebeelde coördina- 
ten -brandsn ijm ach ine is m et een speciale w atergekoelde b rander 
voor het bew erken van m ateriaa ld ik ten  to t 1000 mm uitgerust. 
D e in de figuur getoonde krukas m et een w erkstukdikte van 
500 m m  heeft een w erkstukgew icht van 15 t. D oor de toepas
sing van m oderne b randsnijm achines m et b randers van grote 
capaciteit kunnen in deze sector aanm erkelijke besparingen  bij 
de m echanische bew erking van krukassen, drijfstangen en an 
dere grote sm eedstukken bereik t w orden.

5. I>e grote brandsnijmachines SICOM AT, bestuurd volgens 
verkleinde tekeningen, resp. ponsbanden

De grote brandsn ijm ach ine S IC O M A T , die m et het in het vol
gende beschreven servo-systeem  voor de aanzetten  is uitgerust, 
w erd speciaal in het belang van de scheepsbouw  en de bouw  
van grote m achines ontw ikkeld  en geconstrueerd . Zo w ord t ge
bouw d in w erkbreedten  van 3, 4  en 5 m, resp. telkens twee- 
o f vierm aal de genoem de w erkbrccdte. V oor de toepassing in de 
scheepsbouw , w aar telkens scheepsdelen voor stuur- en bak 
boord  gelijktijdig gesneden m oeten w orden, kunnen 2, 4 of 6 
gelijke delen voor de bew erking in spiegelbeeld opgenom en 
w orden. N aast deze s tandaardg roo tten  w ordt de S IC O M A T  ook 
in speciale u itvoeringen aan de bijzondere om standigheden voor 
bepaalde doelen aangepast. D e norm ale  u itvoering van de m a
chine (fig. 13) bestaat uit een portaa l m et u ithouder. V oor spe
ciale taken  w orden de m achines echter ook in de zuivere por- 
taa lconstructie  u itgevoerd.
Hoewel het w erk tu ig  van een brandsnijm achine, de m achinale 
snijbrander, geen m echanische k rachten  voor de bew erking van 
het w erkstuk overbrengt, m oeten brandsnijm achines toch in een 
zeer robuuste, tegen w ringing verstijfde en bovenal trillingsvrije 
wijze geconstrueerd  w orden. W egens de steeds g ro ter w ordende 
snijsnelheden, vooral m et het oog op het plasm asm eltsnijden, 
m oet e r grote w aarde gehecht w orden aan de dynam ische stijf
heid van de m achinew agen, d.w.z. in verband m et de op tim ale 
trillingsvrijheid en stijfheid van de loopw agen m oet aan de ver
kleining van het gew icht van de m achine grote aandach t ge
schonken w orden.
A lle besturingselem enten van de S IC O M A T  w orden of au to m a
tisch nastellend o f uit de hand instelbaar uitgevoerd.

Fig. 13. Coördinaten-brandsnijm achine in portaalbouw m et u ithou
der, uitgerust m et vier draaibare driebrandersaggregaten en twee 

extra verticale branders, w erkbreedte 2 x 5  m .
(W erkfoto : N ew port News Shipbuilding and D rydock C orp., 
N ew port News, Virg., U.S.A.).

Fig. 14. SIC O M  A T-brandsnijm achine in portaalbouw bij het 
bewerken van onderdelen voor binnenschepen uit 3 m m  plaat, iedere 
brander voorzien van een elektro-autom atische branderhoogtever-

stelling.
(W erkfoto: Slovenske Lodenice K om arno, CSSR).

5.1. Servo-systeem
De coörd ina ten-brandsn ijm ach ine S IC O M A T  bezit een zeer snel 
en universeel toepasbaar servo-systeem . De m achine m oet in 
een snelheidsgebied van 50 m m /m in  to t 6000 m m /m in  ge
b ru ik t kunnen  w orden, om  v o o r autogeen-snelheden voor 
gro te p laatd ik ten  to t p lasm asm eltsnijheden voor dunnere p la ten  
volledig b ru ik b aa r te zijn. O m  zelfs bij 6000 m m /m in  nog m et 
zekerheid  een k rom m e m et 20 m m  straal te kunnen  beschrijven, 
is het voor het servo-aandrijfsysteem  van de m achine m ogelijk, 
de gehele m ach ine  in ca. 160 m illisec. van stilstand op 6000 
m m /m in  te versnellen.
T er verhoging van de responsiesnelheden van de servo-aandrij- 
vingen w ordt een signaalfrequen tie  van 400  H z gebruikt, die de 
versnellings- en om keertijden  van de aan d rijfm o to r tegenover 
de frequen tie  van 50 resp. 60 H z belangrijk  verbetert.

5.2. W erktu igu itrusting  van de m achine
5.2.1. E nkele b randers m et au tom atische hoogteverstelling: 
Iedere dw ars aangedreven  b randerw agen , die op de eigenlijke 
m achinew agen loopt, d raag t een b randerophang ing  m et één ma- 
ch inesn ijb rander voor de u itvoering  van  loodrechte sneden aan 
w erkstukd ik ten  tussen 3 en  100 m m . E lk  van  deze b ran d ers  is 
voorzien van een individueel w erkende au tom atische h oog te
verstelling, die de afstand  tussen het b rand erm o n d stu k  en het 
w erkstuk au tom atisch  constan t houd t. D eze au tom atische ver
stelling van de b randerhoog te  w ord t bovendien vóór het begin 
van  de snede voor de  z.g. steekau tom atiek  benut. D aarm ee  is 
h et m ogelijk m et veel b ran d ers gelijktijdig op iedere w illekeurige 
p laats  van de p laa t de  snede te beginnen om  de het best voorko
m ende volgorde van de sneden te verzekeren.
D e ophangingen  van enkele b ran d ers w orden voor het snijden 
van dunne platen  tussen 3 en 12 m m  u itgerust m et d ruk luch t- 
of w aterspu itstukken , die de vervorm ing  d o o r w arm te van de 
p laat in zijn v lak  verm inderen  m oeten  en tegelijk het „sp rin 
gen" van de p laa t verh inderen  om  beschadiging van de b ra n 
derophang ing  en van de b randers te voorkom en.

5.2.2. Z w enkbare  d riebrandersaggregaten : T egen d e ‘sleden 
van de enkelb randersophangingen  zijn zw enkbare  d rieb ran d ers
aggregaten  om w isselbaar, w aarm ee in de m achine langs- en 
dw arsrich ting  lasnaadvoorbereid ingen  in V-, X-, Y- en K -vorm  
uitgevoerd  kunnen  w orden. V aak w orden S IC O M A T -brandsnij- 
m achines voor bekan tingsw erkzaam heden  gebru ik t, w anneer 
deze slechts w einig voorkom en en de aanschaffing  van  een 
d aarv o o r speciaal te  gebru iken  brandsn ijm ach ine zich  niet 
loont. Om  het uitw isselen van de  enk e lb ran d er tegen d riebran- 
dersaggregaten in de beschreven vorm  gem akkelijk  en snel te 
kunnen  u itvoeren  zijn de toevoerslangen voor verbrand ings
gas, v e rb rand ingszuursto f en sn ijzuurstof van  slangsnelkoppe- 
lingen voorzien , die tegelijk een veilige afslu iting  geven tegen 
eventueel u itstrom ende gassen n a  het losm aken van de ver
binding. D e d riebrandersaggregaten  zijn m et een tastro l u it



gerust, die op de oppervlakte van de p laat loopt en het gehele 
aggregaat over een dubbelkogelgeleider autom atisch verticaal 
op hoogte instelt, zodat de vorm  van de lasnaad onafhankelijk 
van eventueel voorhanden oneffenheden en golven in de plaat 
behouden blijft.

5.2.3. A utom atisch draaiende driebrandersaggregaten V oor 
het u itvoeren  van lasnaadvoorbereiding aan  vorm delen kun
nen de S IC O M A T -brandsnijm achines m et autom atisch draai
ende driebrandersaggregaten uitgerust w orden. D e langsas van 
het aggregaat w ordt door een servo-aandrijving steeds in de 
raak lijn rich ting  van het doorlopen pun t van de krom m e ge
draaid . D aarm ee is het m ogelijk autom atisch lasnaden aan 
krom m e kanten  te vervaardigen, zoals die bijv. voor afgewik
kelde huid- en dekplaten  nodig zijn.
O m  een geom etrische vervorm ing van de lasnaden te verhin
deren  zijn de drie branders van het aggregaat in de bewegings
richting gezien op zeer kleine afstanden van e lkaar geplaatst. 
O m dat elk m ondstuk  in de vlam  van de naburige m ondstukken 
w erken m oet, is een bijzondere vorm  van het m ondstuk voor 
deze eno rm  grote therm ische belasting ontw ikkeld, de zg. gas- 
m engende straalpijp. D oor de m enging van verhittingsgas en 
verh ittingszuurstof in de straalpijp  zelf is een terugslag van de 
vlam  of het therm ische verval van het gas, vooral bij acety
leen, uitgesloten. G asm engende straalpijpen zijn daarm ee als 
volkom en terugslagveilig te beschouw en en garanderen een 
buitengew oon hoge bedrijfszekerheid.
Alle gassen w orden stationair aan  het aggregaat toegevoerd, 
de verdeling in het d raaiende deel van het aggregaat geschiedt 
in het zg. autogene deel over tegen e lkaar afgedichte ring- 
kam ers. D aardoor kan  het aggregaat w illekeurig vaak in  beide 
richtingen gedraaid  w orden, zonder dat het gevaar bestaat, dat 
de toevoerslangen zich opwikkelen. D aarm ee is h e t gevaar 
van het afscheuren van de slangen en het optreden van ex- 
ploisies op betrouw bare wijze voorkom en.

5.2.4. A ftekenw erktuigen: Zowel de enkele branders als de 
au tom atisch  d raaibare  driebrandersaggregaten van de SICO- 
M A T  kunnen  m et autom atisch w erkende aftekenw erktuigen 
u itgerust w orden. N orm aal zijn dit elektrisch bestuurde cen- 
terponsen, die pneum atisch bediend w orden.
D aardoor kan de S IC O M A T  niet alleen als brandsnijm achine, 
m aar ook als autom atische plaataftekenm achine gebruikt w or
den. D e pneum atisch  bediende centerponsen tekenen op het 
p laatopperv lak  de p laats van  de aan  te brengen verstijvingen 
af of brengen inform aties op de p laat over, die voor latere 
vervorm ingsprocédés als walsen, buigen of knikken nodig 
zullen zijn. D eze zogenaam de lijnaftekening geschiedt met een 
snelheid v an  tussen 1500 en 2500 m m /m in . V oor het zoge
naam de pun taftekenen  w ordt de snelheid voor korte tijd tot 
300 m m / m in teruggebracht.
Bij de d raaibare  driebrandersaggregaten is het bovendien m oge
lijk, tijdens het brandsnijden van de buitenom trek puntafteke- 
ningen langs de af te branden om trek in te slaan. D it p ro 
cédé w ordt voornam elijk  toegepast bij de later te beschrijven 
dubbel-SIC O M A T-m achines, om  de vervorm ingsm allen op de 
spanten  te  kunnen  opzetten.

5.2.5. Schrijfw erktuigen. In plaats van de enkele banders kan 
in een branderophang ing  ook een schrijfw erktuig aangebracht 
w orden, vooral om  op gelakte hout- of m etaalplaten m allen 
op te tekenen. Dit p rocédé w ordt zeer vaak toegepast om n u 
m erieke o f op 1 : 10 vervaardigde spantdelen af te tekenen, 
die la ter voor het vervaardigen van de langs- of dw arsspanten 
gebruikt w orden. Dit optekenen geschiedt m et een snelheid 
van ca. 4 m /m in .

5.2.6. Freesw erktuigen: Als de SfC O M A T-brandsnijm achine 
niet volledig m et snijbranden bezet is, kunnen in een speciale 
ophanging freesw erktuigen voor het bew erken van houten 
m odellen benu t w orden. Deze meestal door druk luch t bedien
de w erktuigen kunnen  gebruikt w orden voor het autom atisch 
vervaardigen van buigm allen en andere houten  m odellen. De 
freessnelheid bedraagt ca. 1,50 m /m in .

5.2.7. P lasm asm eltsnijbranders: A lle S IC O M A T -brandsnij
m achines zijn u itgerust voor een snelheidsbereik van 50 tot

6000 m m /m in , ze zijn daarom  voortreffelijk  geschikt als d ra 
gers van p lasm asm eltsnijbranders voor het bew erken van roest
vaste staalsoorten, geplateerd  staal en niet-ijzerm etalcn. Bij de 
werven, die alum inium opbouw  voor hun schepen toepassen, is 
het nut bew ezen om  bijv. bij een m achine met vier autogeen- 
branders een vijfde aggregaat aan  te brengen, dat voorzien is 
van een plasm asm elt-snijbrander en voor de bew erking van de 
alum inum  opbouw  dient.

5.2.8. W erken met een aantal branders: Al naar het doel kan  
de S IC O M A T -brandsnijm achine m et twee, vier of m eer b ran 
ders uitgerust w orden om  de produktiv iteit en de econom ie 
van de m achine te verhogen. W egens de niet geringe investe
ringskosten m oet een bijzonder gew icht gelegd w orden op de 
grote econom ie van de m achine, die im m ers in het eenvoudigste 
geval door de toepassing van m eer snijw erktuigen tegelijkertijd 
verhoogd kan w orden.
In  de scheepsbouw  bedraagt het norm ale aantal branders vier, 
terwijl in de m achinebouw  of in de scheepsbouw  bij serie-ver- 
vaardiging of bij bew erking van het m iddenschip bij grote 
schepen acht of nog m eer branders tegelijkertijd in bedrijf 
zijn.

6. Toepassingsgebieden

6.1. Twee-assig bestuurde SIC O M A T-brandsnijm achines  
De standaardu itvoering  van de SIC O M A T-brandsnijm achines

Fig. 15. Coördinaten-brandsnijmachine S IC O M A T , uitgerust m et 
vier draaibare driebrandersaggregaten voor het voorbereiden van las
naden aan vormsneden, daarbij een plasma-aggregaat voor het be

werken van alum inium  opbouwen.
(W erkfoto : A lexander Stephens, Glasgow).

Fig. 16. N um eriek bestuurde dubbele SICO M AT-brandsnijm achi- 
ne, uitgerust m e t acht draaibare driebrandersaggregaten voor de be
werking van vier huidplaten, resp. van grote vlakke panelen, werk-

breedte : ca. 14 m.
(W erkfo to : M esser G riesheim  Gm bH).



Fig. 17. F'oto-clektrische besturing voor de drie-assige besturing 
van een dubbele S IC O M A T .

(W erkfoto : Messer Grieshcim  Gm bH).

is voorzien van een twee-assige besturing, d.w.z. deze bezit 
een servosysteem voor de Iangsaanzet en een servosysteem 
voor de dwarsaanzet, daarbij kunnen naar keus de dw arsaan- 
zetten in dezelfde richting of volgens spiegelbeeld werken. D aar
door is het mogelijk, bijv. bodem w rangen in bakboord- en stuur- 
boorduitvoering tegelijkertijd te bew erken en te m erken, zodat 
na het opstellen de m erktekens voor beide bodem w rangen 
of naar voren of n aa r achteren wijzen.

6.2. Drie-assige besturing

Deze machine, die vooral in het belang van de scheepsbouw 
ontwikkeld werd, w ordt hoofdzakelijk voor het bew erken van 
afgewikkelde huidplaten gebruikt. M et dit m achinetype, dat 
een servosysteem voor de Iangsaanzet en twee onafhankelijk 
van elkaar werkende servosystemen voor twee, resp. vier 
dwarswagens bezit, is het mogelijk de beide verschillende ver
lopende langskrom m en bij de betrekkelijk lange en smalle 
huidplaten tegelijkertijd te bewerken. O m dat het bij de u it ie 
voeren sneden in het norm ale geval om laskantvoorbereidingen 
gaat, zijn dergelijke m achines meestal met vier autom atisch 
draaiende driebrandersaggregaten uitgerust.
D oor deze speciale bouw vorm  w ordt naast een opm erkelijke 
verhoging van de nauw keurigheid van de vervaardigde hu id 
platen een verm indering van de werktijd van ca. 40 % be
reikt. De positie van de spanten w ordt daarbij door de m achine 
autom atisch en gelijktijdig met het brandsnijden op het plaat- 
oppervlak door een op constante afstand van de snijkant 
lopende lijn afgetekend.

6.3. Vervaardiging van panelen
In de laatste tijd vorm t zich bij de werven een tendens om 
voor het vervaardigen van vlakke secties produktie-straten in 
te richten, w aarop eerst de vlakke panelen gelast w orden en 
voorzien w orden van verstijvingen en aansluitend daaraan  op 
een grote SIC O M A T-brandsnijm achine in portaal-bouw vorm  
de eigenlijke om trekken te bew erken. D it procédé heeft het 
voordeel, dat alle onnauw keurigheden van de bew erking en de 
krim p bij het lassen door de latere bew erking van de bu iten
om trek geneutraliseerd worden.

7. Capaciteitswaarden
Al naar de soort toepassing zijn de op de S IC O M A T -brand
snijm achine bew erkte jaarlijkse hoeveelheden staalplaat 
zeer verschillend. Belangrijk is het, dat de inschakelduur van 
deze m achine zo groot mogelijk is. D it stelt voorop, dat een 
goede organisatie van de inform atie- en m ateriaalstroom  naar 
en van de m achine aanwezig is. G ewoonlijk w ordt de loopbaan 
voor de SIC O M A T tweemaal zo  lang gekozen als de norm ale 
plaatlengte plus de dode gang van de m achine om  daarm ee twee 
achter elkaar gelegen w erkterreinen voor de m achine te  bezit
ten. Terwijl de SIC O M A T een stel platen op het ene veld be
w erkt, kunnen op  het daarachter gelegen veld de gereed 
gekom en onderdelen weggehaald w orden en nieuwe platen 
opgespannen. D aarm ee kan een inschakelduur van 80 tot 90 % 
bereikt w orden.
Als gem iddelde ervaringsw aarde geldt, dat bij een plaatdikte 
van bijv. 12 m m  een brandsnijlengte van 28 to t 30 m /h  en per 
brander bij een aangenom en inschakelduur van 85 % bereik t 
kan w orden. Al naar aard en grootte van de u it te snijden delen 
kom t dit overeen met een jaarlijkse staalom zet van ongeveer 
6 .000 to t 15.000 ton staalplaat. Bij grotere p laatdikten, zoals 
dit bijv. bij dubbele SIC O M A T-m achines voor de huidplaat- 
bew erking het geval is, kan het getal van de jaarlijkse plaatom - 
zet aanm erkelijk hoger w orden.
D e norm ale uitrusting van een m oderne w erf bestaat tegen
woordig u it een dubbele S IC O M A T  voor het bew erken van 
huid-, bodem - en dekplaten, één, resp. twee twee-assige kolom - 
SICOM  A T-m achines voor bew erken van de inwendige delen en 
de opbouw en van het schip, daarbij behoort een m achine in de 
uitvoering m et vier branders gekozen te w orden voor het voor- 
en achterschip en een m achine met zes, resp. acht branders voor 
het bew erken van de m idscheepse delen, vooral als e r grote tan 
kers en schepen voor gestorte lading gebouw d w orden. Daarbij 
behoort één, resp. twee 1 : 1 bestuurde m achines, die voornam e
lijk voor het bew erken van kleine onderdelen gebruikt w orden. 
O m dat de grote brandsnijm achines alleen dan hun hoge produk- 
tie bereiken als ze goed gepland lopen, m oet één van deze kleine 
brandsnijm achines als „brandw eerm achine” dienen, die alle 
enkel voorkom ende bijzondere w erkzaam heden op  zich neem t, 
om  de hoofdproduktiestroom  goed bestuurd over de grote 
brandsnijm achines op de meest econom ische wijze te bew erken.

Fig. 18. Coördinaten-brandsnijmachine dubbele S IC O M A T , werk- 
breedte 2 x  3,6 m , loopbaanlengte 48 m.

(W erkfoto : Furness Shipbuilding & Engineering, Engeland).

Fig. 19. N um eriek bestuurde brandsnijmachine SIC O M  A T  in por- 
laaluitvoering voor liet bewerken van grote bouwdelen, rtiax. werk-

b reed te : ca. 10 ni.
(W erkfoto : Rheinstahl Hüttewerke).



N aast deze vorm -brandsnijm achines horen op een w erf één tot 
tw ee portaal-brandsnijm achines voor het bewerken van de 
rechthoekige platen voor het midscheepsdeel, dwars- en langs- 
schotten. alsm ede voor het snijden van strippen voor het ver
vaardigen van opgebouw dc langsverbindingen.

8. Samenvatting

Tn het voorstaande is getracht aan te tonen, hoe uitgebreid het 
patro o n  van de thans voorhanden zijnde brandsnijm achines is 
om  voor ieder probleem  de optim ale oplossing te bereiken.

De besparingen, die met m oderne brandsnijm achines bereikt 
kunnen w orden, berusten voor een klein deel op de autom atise
ring en de verbetering van de brandsnijm achines zelf, m aar voor 
het grootste deel in de daarm ee bereikbare hoge nauw keurig
heid van de bouwdelen, wat zich projecteert in een verm indering 
van de m ontage- en laskosten en in verkorting van de op de 
helling doorgebrachte tijd.
De ontw ikkeling van de brandsnijm achines is nog in volle gang; 
door een nauw e sam enw erking tussen gebruikers en ontw erpers 
w ordt voor de meest u iteenlopende toepassingsdoeleinden de 
telkens meest econom ische mogelijkheid gevonden.

BU REAU  VERITAS IN T R O D U C E E R T  DE C O M PU TER  IN  H A A R  REGLEM ENT

In  de aanvullingen No. 2 op het Reglem ent van B ureau V eritas 
blijken geheel nieuwe m ethoden te w orden toegepast om tot 
een  verantw oorde constructie te  kom en, vooral voor grote 
tankers.
In  p laats van, zoals vroeger gebruikelijk was voor de bepaling 
van  diverse verbanddelen form ules toe te passen w aarvan de 
afleiding niet w erd bekend gem aakt, worden thans berekenings
m ethoden  voor de com puter aangegeven.
D aar dit een geheel nieuwe benadering is voor een classificatie
bureau  om  afm etingen van verbanddelen voor ie schrijven, lijkt 
het nuttig  om  in het h ierna volgende hierover enige nadere 
details en toelichtingen te geven.
Tengevolge van de snelle groei van de afm etingen van tankers 
was het nodig om  in toenem ende m ate detailstudies uit te 
voeren om, m et behoud van voldoende zekerheidsfactoren, een 
zo groot m ogelijke reductie in plaatdikten te verkrijgen.
D aartoe w erd  reeds in het Reglem ent 1965 van B ureau V eritas 
voor de bepaling van dwarsverbanddelen voor tankers gebruik 
gem aakt van de z.g. plasticiteitsm cthode, welke het voordeel 
biedt dat m en daarbij voor het geheel van de sam enstellende 
onderdelen een voldoende zekerheidsfactor verkrijgt. D it be
tekende reeds een belangrijke stap voorw aarts ten opzichte van 
de vroegere m ethode, toen ieder onderdeel van het dw arsverband 
afzonderlijk  en  zonder relatie m et de overige onderdelen werd 
beschouwd.
Bij de toenem ende grootte van tankers w erden bovendien com 
pu terp rogram m a’s uitgew erkt voor de bepaling van diverse be
langrijke onderdelen in de constructie en  de invoering hiervan 
werd in de A anvulling No. 2 van het Reglem ent 1969 van 
Bureau V eritas bekend gem aakt.
H et is daarbij mogelijk om  voor de bepaling van een afzonderlijk 
constructie-onderdeel met alle daarm ee verband houdende on
derdelen rekening te houden.
H et b leek  m ogelijk  om  in de m eeste gevallen af te zien van  een 
d ried im en sio n a le  b erek en in g  w elke do o r h e t veelvoud  v an  o n 
derdelen  to t  z ee r langdurige  be rek en in g en  zo u  hebben  geleid. 
Z odoende  k an  m en  zich b ep erk en  to t tw eed im ensionale  b e re k e 
n ingen, w aarb ij de  v o o rn aam ste  b erek en in g  —  w aaru it de doo r- 
bu ig ingen  w o rd e n  afgeleid —  een rooste rana lyse  is, w a a rin  alle 
e lem enten  v o o rk o m en , d.w .z. scheepszijden , langsscho tten , 
dw arsscho tten , al d a n  n ie t w ate rd ich t, en  dw arsringen .
In  een tanker dienen nam elijk de dwarsringen. evenals de strin- 
gers op dw arsschotten, te w orden beschouw d als constructie- 
elem enten van  de eerste orde, daar zij behoren to t die elem enten, 
w aar de veiligheid van het schip in belangrijke m ate van afhangt. 
Speciaal voor tankers van m eer dan 100.000 ton  is het niet 
langer verantw oord om  m et behulp van eenvoudige form ules 
handberekeningen u it te  voeren, daar dit to t grote verschillen 
in de veiligheidscoëfficiënten zou leiden. Voor kleinere schepen,

w aar de factor gewicht n iet van het grootste belang is, kan men 
nog wel gebruik m aken van een zodanige globale veiligheids
coëfficiënt, om dat voor elk  onderdeel een genoegzame zekerheid 
w ordt verkregen.
V oor grote hedendaagse tankers blijkt het voor sommige gevallen 
nog nodig om m et behulp van de com puter driedim ensionale 
berekeningen uit te voeren, zoals schem atisch w ordt aangegeven 
in de bovengenoem de aanvullingen op het Reglem ent van Bu
reau V eritas in verband m et de beladingstoestanden.
W at betreft de w eerstand tegen optredende schuifspanningen is 
het nog m aar enkele jaren  geleden dat m en de dikte van de zij- 
beplating placht te verzw aren om aanvaardbare schuifspannin
gen te verkrijgen, w anneer hoge dw arskrachten optraden. M en 
nam  daarbij aan, dat de totale doorsnede van de zijhuid en de 
langsschotten zich daarbij tegen de dw arskracht verzetten.
De door B ureau V eritas verrichte onderzoekingen op dit gebied 
toonden evenwel aan dat de dw arskracht, opgenom en door de 
langsschotten, nagenoeg gelijk is aan die, opgenom en door de 
scheepszijbeplating. T eneinde hierm ede rekening te kunnen 
houden w ordt in deze aanvullingen een nieuwe m ethode aan
gegeven om  de afm etingen van langsschotten te bepalen met het 
doel om  de in deze schotten  optredende schuifspanningen be
neden het toelaatbare m axim um  te houden. Deze maximum 
w aarden w orden dan ook aangegeven in de genoemde aan 
vulling.
Speciaal in de hoger gelegen plaatgangen van langsschotten kan 
bovenverm elde berekening  tot belangrijke verzw aring aanleiding 
geven, doch daar anderzijds bleek dat de schuifspanningen in de 
zijhuid betrekkelijk  gering zijn kan de huid in vele gevallen 
lichter w orden uitgevoerd.
In verband m et het bovenstaande blijkt het tevens nodig om de 
kniksterkte van platen  te bepalen en door Bureau Veritas is 
dan ook een m ethode uitgew erkt om deze sterkte te bepalen. 
Recente vervorm ingen, welke bij tankers zijn geconstateerd, 
bewezen de noodzaak van deze berekeningen welke er overigens 
toe leidden, dat in het algem een het cascogewicht lichter kan 
w orden gem aakt bij een verbetering van de veiligheidscoëfficiënt. 
U iteraard  w ordt in de bepaling van de kniksterkte rekening ge
houden m et een kleinere w eerstand tegen knik en een toenam e 
van de spanningen na  afroesten van verbanddelen binnen de 
toegestane grenzen.
De op het eerste gezicht ongebruikelijke gang van zaken voor 
een classificatiebureau om  com puterberekeningen toe te laten 
in  de voorschriften zal bij Bureau V eritas m eer en m eer in zwang 
kom en, zowel wegens de toenem ende gecom pliceerdheid van de 
constructie als wegens het steeds m eer beschikbaar kom en bij 
de scheepsbouw ers van berekeningsm ethoden, gebaseerd op het 
gebruik van com puters.
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D IS T R IB U T IE C E N T R A  IN  H E T  GOEDERENVERKEER I r.  F. P O S T H U M A
D irec teu r van het H a ve n b e d rijf 
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H et proces van het handelsverkeer in  poederen en diensten

Econom ische activiteiten vertonen de neiging zich ruim telijk 
steeds m eer u it te breiden en daarbij tevens in intensiteit toe te 
nem en.
H et groeiproces, dat van de op zich zelf staande gezinseconom ie 
leidde to t de strcekeconom ie en vervolgens tot de nationale eco
nom ie, vindt zijn logische u itloop  in een econom ie op w ereld
schaal.
M en m ag thans zelfs niet de m ogelijkheid uitsluiten, dat eens 
in dit groeiproces een in tcr-p lanetair stadium  zal intreden.
M en neem t gew oonlijk aan, dat de natuurlijke volgorde bij dit 
proces bepaald  w ordt door het hierboven geschetste beeld, m aar 
daarbij m ag n iet w orden  vergeten dat in de loop van de ge
schiedenis ook krach ten  in tegengestelde richting w erkzaam  zijn 
geweest, nl. u itgaande van diegenen, die om een of andere reden 
het ideaal van streek- of nationale au tarkie voorstaan. Zij die 
geloven in de ru im telijke groei van de econom ie, zullen dan  ook 
in de toekom st m et een zekere m ate van w eerstand rekening 
dienen te houden. D aarom  zullen de voorstanders van deze 
ontw ikkeling w elhaast voortdurend het bewijs dienen te leveren 
van de aan  hun systeem  verbonden voordelen, iets w at niet 
altijd gem akkelijk zal zijn, aangezien de geschiedenis heeft aan 
getoond, dat soms het mechanisme, dat steeds m eer zijn stem pel 
op onze econom ie drukt, nl. het handelsverkeer in goederen en 
diensten, om  diverse redenen n ie t altijd n aa r behoren  heeft 
gefunctioneerd.
In  dergelijke gevallen was doorgaans het in ternationale handels
vet keer in goederen en diensten het eerste slachtoffer, m et als 
gevolg, dat autom atisch de econom ische expansie afbrokkelde 
en al spoedig daarna hel inkrim pingsproces zich steeds m eer 
doorzette.
D e m otorische k rach t bij 'net proces van het handelsverkeer in 
goederen en  diensten is de specialisatie, en daarin  vinden de 
landen, die m et weinig natuurlijke hu lpbronnen  zijn gezegend, 
hun voornaam ste en w aarschijnlijk ook hun  m eest betrouw bare 
bondgenoot.
Indien het verschijnsel van specialisatie niet had  bestaan, dan  
lijdt het geen twijfel, dat een aanzienlijk aantal van de huidige 
industriële landen zich zou hebben bevonden in  de groep der 
ontw ikkelingslanden.
D it aspect van voortschrijdende specialisatie dient dan ook  als 
de m eest bem oedigende facto r voor de ontw ikkelingslanden te 
w orden beschouw d. Specialisatie leidt tevens to t een  grotere 
verscheidenheid in de m ogelijkheden voor het handelsverkeer. 
Parallel aan genoem de trend  van grotere m ogelijkheden in het 
handelsverkeer loopt de m ogelijkheid om  o.a. als gevolg van de 
voortdurende toenam e van de bevolking in de w ereld de b e
staande handelsbetrekkingen te verru im en. V aak  w ordt deze 
bevolkingstoenam e alleen m aar als een nadelige fac to r be
schouw d of —  ingeval van een m eer positieve benadering  —  
als een u itdaging  gezien voor de w ereldeconom ie. T e  weinig 
n ad ru k  w ord t ech ter gelegd op het gunstige aspect van een en 
ander, nl. de u it deze toenam e voortvloeiende potentiële ver
m eerdering  van  de vraag.
H et m oge w aar zijn, dat een dergelijke potentiële verm eerdering 
van de vraag —  althans in den beginne —  in hoofdzaak  slechts 
eerste levensbehoeften bc lre ft (prim aire voedingsartikelen, kle
ding en onderdak), doch m en d ient niet het eveneens bestaande 
verlangen van de m ens n a a r  „kw aliteitsverbetering” van  zijn 
bestaan  over het hoofd  te zien, een verlangen, dat aldus au tom a
tisch een potentiële v raag  in het leven roept n aa r goederen en 
diensten van hogere orde.
W anneer m en verder de m oderne technieken in aanm erking 
neem t, w aarm ee leveranciers van  goederen in staat zijn nieuw e 
behoeften  te scheppen, d an  kan w orden geconcludeerd, dat in 
hoofdzaak  de w ereldeconom ie n iet m ank gaat aan een gebrek 
aan  potentiële v raag  als zodanig.

De uitdaging, w aartegenover de w ereldeconom ie zich gesteld 
ziet, is dan ook de volgende: hoe kan de potentiële vraag w orden 
om gezet in een feitelijke vraag, d.w.z. in een vraag, die gebaseerd 
is op w erkelijke koopkracht. H ier kom t tevens het aspect van 
het aanbod naar voren, een elem ent van groot gewicht, dat de 
naam  draagt van: „econom ische groei” .

E conom ische groei

De hierboven genoem de uitdaging aan de wereldeconom ie, nl. 
het vinden van betere m iddelen om  te kunnen  voldoen aan de 
kw antitatief m aar ook steeds m eer kw alitatief stijgende behoef
ten, m aakt het voor on.; noodzakelijk er voor te zorgen, dat 
overal ter w ereld een bepaald m inim um  aan  econom ische groei 
w ordt bereikt.
O ngetw ijfeld zal het groeibeeld van de diverse econom isch- 
geografische gebieden aanzienlijke verschillen vertonen  als ge
volg van onderling variërende uitgangspunten. A lthans voorlopig 
zal de econom ische groei in de ontw ikkelingslanden nog dienen 
te w orden gezocht in de prim aire  sector (landbouw , bosbouw, 
visserij en m ijnbouw) en in de m inder ingew ikkelde onderdelen  
van de secundaire sector (verw erkende industrie), terwijl be
paalde gedeelten van de tertia ire  sector (diensten) ook  zeker voor 
snelle u itbreid ing in aanm erking kom en.
Speciale aandach t d ient in dit verband te w orden besteed aan 
handel, vervoersw ezen en  toerism e. D e groei van de industrie 
en  de handel der ontw ikkelingslanden zal ongetw ijfeld w orden 
gestim uleerd door de voortschrijdende specialisatie van de 
w ereldproduktie.
Dit ontw ikkelingsproces d ient ech ter te w orden geschraagd door 
een aangepaste u itbreid ing van het onderwijsbestel. O ok politie
ke stabiliteit is een fundam entele  voorw aarde voor deze o n t
w ikkeling. A angezien politieke stabiliteit doorgaans afhankelijk 
is van econom ische vooruitgang, kan m en het eerste nauwelijks 
verw achten d aa r w aar het laatste nog niet geleid heeft to t een 
bepaalde graad van eccnom ische rijpheid. Teneinde deze 
vicieuze cirkel te doorbreken  d ient dan ook de grootst m ogelijke 
aandach t te w orden geschonken aan  het stim uleren van  de eco
nom ische groei.
O fschoon het bovenstaande voornam elijk  slaat op de ontw ikke
lingslanden, geldt een en  ander ook voor de geïndustrialiseerde 
landen, w ant de geschiedenis heeft ons geleerd, dat een te geringe 
econom ische groei ook econom isch sterke landen  in een  zeer 
m oeilijke positie kan  brengen. E en  gebrek aan econom ische 
groei in welk gebied dan  ook dient dan ook als een ernstige 
bedreiging voor de w ereldeconom ie te w orden beschouw d en 
dientengevolge is het in het belang van  de gehele w ereld om  
bij te dragen tot het vinden van een goede oplossing.

D e functie  van het vervoersw ezen in de goederenhandel

Een verbruiksartikel kom t alleen in aanm erking om  verhandeld  
te w orden indien tussen twee plaatsen een verschil in nu t of in 
w aarde van het betrokken  artikel bestaat. H e t hangt ech ter van 
de vervoerskosten af of bedoeld artikel ook inderdaad  in de 
handel gebracht w ordt. Zijn deze vervoerskosten hoger dan het 
w aardeverschil dat tussen dc tw ee plaatsen bestaat, dan zal de 
potentieel bestaande handelsm ogelijkheid niet w orden om gezet 
in een feitelijke handelstransactie.
G ezien het feit, dat in principe op het gebied van  de in terna tio 
nale handel het de relatieve en niet de absolute nutsverschillen 
zijn, die de belangrijkste rol spelen, is het beeld dat h e t gehele 
handelsproces te  zien geeft nog ietw at ingewikkelder.
A ls gevolg van bedoelde „ theo rie  der com paratieve kosten” is 
het zo, dat zelfs landen, die in alle produktiesectoren  nadelen 
opwijzen, toch  kunnen  p io fitc ren  van de in ternationale handel, 
aangezien deze landen  toch nog die artikelen  kunnen  p roduce
ren, w aarbij h u n  ach terstand  op het gebied van produktie-
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Stukgoed ’68
’67

7.400
6.142

120 8.383
7.276
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13.418

118 3.958
3.687

107 4.901
5.410

91 8.859
9.097

97 24.642
22.515

109

M assagoed ’68
’67

69.378
63.666

109 33.948
28.905

117 103.326
92.571

112 20.558
19.229

107 8.356
7.037

119 28.914
26.266

110 132.240
118.837

111

G ranen ’68
’67

2.137
2.635

81 2.559
3.436

74 4.696
6.071

77 63
40

158 1.025 
1.084

95 1.088
1.124

97 5.784
7.195

80

Kolen ’68
’67

195
466

42 1.176
2.184

54 1.371
2.650

52 77
101

76 4.103
3.616

113 4.180
3.717

112 5.551
6.367

87

M in. oliën ’68
’67

64.771
58.823

110 1.912
1.656

115 66.683
60.479

110 19.215
17.943

107 685
264

259 19.900
18.207

109 86.583
78.686

110

Ertsen ’68 204 116 23.787 138 23.991 138 12 171 487 142 499 143 24.490 138
’67 176 17.240 17.416 7 342 349 17.765

M eststoffen ’68 709 162 2.312 101 3.021 111 872 102 1.306 111 2.178 107 5.199 109
’67 437 2.291 2.728 853 1.179 2.032 4.760

Overig ’68 1.362 121 2.202 105 3.564 110 319 112 750 136 1.069 128 4.633 114
m assagoed ’67 1.129 2.098 3.227 285 552 837 4.064

m ethoden re la tief het geringst is. H oe het ook zij, onafhankelijk  
van het feit o f m en in betrokken gevallen te m aken heeft met 
absolute o f m et relatieve prijsverschillen, het is duidelijk, dat 
de hoogte van de vervoerskosten een zeer belangrijke rol speelt 
in het goederenhandelsproces en m et nam e op het gebied van 
de in terna tionale  handel, aangezien in het laatste geval de goe
deren  doorgaans over veel grotere afstanden  m oeten w orden 
vervoerd. M et andere woorden, het is voor de w ereldhandel van 
het a llergrootste belang, dat de vervoerskosten zo laag m ogelijk 
w orden gehouden.
D at deze tendens inderdaad  bestaat, blijkt u it de snelle to e 
passing van nieuw e vervoerstechnieken, die er toe hebben bij
gedragen, dat in het vervoersbedrijf op ruim e schaal de „econo
mie der gro te  dim ensies” is gevolgd.
Men neem t met stelligheid aan, dat de nieuwe ontw ikkelingen 
op dit gebied zich nog geruim e tijd zullen voortzetten , zodat de 
thans bestaande m am m oettankschepen, superbulkvrachtschepen, 
containerschepen en dergelijke, zeker niet als het laatste w oord 
in deze ontw ikkeling kunnen w orden beschouw d.
Hetzelfde geldt eveneens voor de m oderne system en van vracht- 
behandeling, hoe doelm atig deze thans ook al m ogen zijn. O ok 
in d it verband zal m en doorgaan m et het ontw ikkelen en  in 
prak tijk  brengen van nieuwe werkwijzen. A fgezien van de 
voortdurend  toenem ende doeltreffendheid  van het goederen
verkeer te r zee en de vrachtbehandeling in de havens, is het 
w aarschijnlijk dat ook de b innenlandse m iddelen van vervoer 
in dit vernieuw ingsproces zullen w orden betrokken. M en neem t 
aan dat de „vervoersrevolu tie” nog pas aan het begin van zijn 
volle inzet staat.
Deze ontw ikkeling w ordt geacht zeer gunstig te zijn voor de 
uitbreiding van de w ereldhandel.

De centrale fu n c tie  van de grootste havens

D e ontw ikkeling van het goederenverkeer ter zee wijst zonder 
enige twijfel in de richting  van een verkeer op grotere schaal. 
Dit verschijnsel zal de neiging bevorderen om de voornaam ste 
strom en van het goederenverkeer ter zee te concentreren in een 
betrekkelijk gering aantal havens. D eze laatsten hebben niet 
alleen voortreffelijke haveningangen, havendokken, vrachtbe- 
handelingsinstallaties en opslagru im te nodig, doch vereisen ook 
zeer doelm atige verbindingen m et het betrokken  achterland.
D it betekent in  eerste instantie , dat deze havens ook voortreffe
lijke wegen, spoorw egen en pijpleidingen nodig hebben, en niet 
in de laatste plaats binnenw aterw egen, zodat voor iedere vorm  
van lading het m eest geschikte b innenlandse vervoerm iddel kan 
w orden gekozen. Het is duidelijk, dat alleen grote havens aan 
de m eest van deze eisen o f aan allen kunnen voldoen.
Slechts in gro te havens kan m en het volle profijt trekken  van de 
„econom ie der grote dim ensies” .
Bovendien w orden alleen de grote havens in staat geacht het later 
op tredende onverm ijdelijke verschijnsel van het „negatieve ge
volg van overdim ensionering” door voordurende aanpassing 
der vervoerstechnieken te kunnen  bestrijden.
T e dien einde zal een voortdu rende stroom  van investeringen 
nodig zijn. H et w ordt uit econom isch oogpunt m eer verantw oord 
geacht deze investeringen te concen treren  in een zeer klein 
aan ta l gro te havens dan bedoelde investeringen uit te spreiden 
over een groot aantal kleinere havens, wat zou leiden to t o n 
nodige verhoging der risico’s en onzekerheden voor de inves
teerders.
D e grootste havens —  en dit geldt zeker voor E uropa  —  kunnen 
in vele gevallen bogen op een in de loop der eeuwen opgedane 
uitgebreide ervaring in de in terna tionale handel. Som m ige van



deze havens v erv u ld en  in h e t verleden  tevens de rol van s tap e l
p laa ts , terw ijl d o o rg a a n s  ook  m et de in te rn a tio n a le  handel sa 
m en w erk en d e  ac tiv ite iten , zoa ls  d ie  o p  het geb ied  v an  vervoer, 
bankw ezen , v erzek erin g en  enz. d a a r  een hoge v lucht hebben  
gen o m en . In deze  h is to risch e  tijden  w as de  in te rn a tio n a le  handel 
gcw oonlijk  in d e rd aad  een kw estie van p laa tse lijk  v e rh an d e len  
van  a rtik e len .
Destijds bestonden er m arktplaatsen in de letterlijke zin des 
w oords. T oen  de goederen bij gebruik gem akkelijker vervang
b aa r w erden, verdw een d aardoor geleidelijk de noodzaak om 
plaatselijke voorraden  voor m arktdoeleinden aan te houden. 
In deze m oderne tijd, w aarin de inkopers hun voorraden zo 
klein mogelijk trachten  te houden, terwijl anderzijds het m oge
lijk is de vervoerskosten te verm inderen door verscheping in 
grote hoeveelheden, zien vele leveranciers van goederen er 
aanzienlijk voordeel in om  hun produkten via een centraal 
d iistribu tiepunt te leiden. D it is ook de reden w aarom  de grote 
havens h un  historische positie als d istribu tiecentra  voor ver- 
b ruiksgoederen herw innen, iets w at er op wijst, dat in dit geval 
de geschiedenis neiging vertoont zich te herhalen, zij het niet 
in precies dezelfde vorm .
H oe de afloop van dit proces ook m oge zijn, het is duidelijk, 
dat de centrale functie, die grote havens vervullen op het gebied 
van vervoer, handel, bankw ezen enz. het hoofdm otief is geweest 
bij de overw egingen om  een  instelling in  het leven te roepen 
te r bevordering van de in ternationale handel.
H et hoeft dan ook nauw elijks verbazing te w ekken, dat de ge
dachte om  een W ereldhandelscentrum  op te rich ten  bijna tege
lijkertijd in een aantal van de grootste in de w ereld verspreide 
havens n aa r voren  kw am .
Hoewel de argum entatie ten gunste van de diverse w ereld
handelscentra w aarschijnlijk  aanzienlijk zal blijken u iteen te 
lopen, w aren de conclusies prak tisch  dezelfde. D e tijd was 
kennelijk rijp om  de gedachte om  W ereldhandelscentra in te 
stellen in daden om  te zetten.

De fu n ctie  van de W ereldhandelscentra
Algem een w ordt erkend, d a t doorgaans de om vang van de 
in ternationale handel van een land bepaald w ordt door de graad 
van ontw ikkeling, die de econom ie van het betrokken  land  heeft 
bereikt, terwijl anderzijds de econom ie van talrijke landen in 
belangrijke m ate juist afhankelijk  is van de in ternationale handel. 
Als een typerend voorbeeld van een dergelijke interdependentie 
kan  N ederland  w orden genoem d, aangezien de u itvoer van

goederen en diensten van dit land ongeveer 50 % van zijn 
nationale inkom en uitm aakt, terwijl de invoer ook ongeveer de 
helft van de nationale uitgaven vertegenwoordigt. 
R o tterdam -E uropoort vei werkt 8 0 %  van de nationale uit- en 
invoerstroom  van goederen en verzorgt daarenboven nog het 
industriële hart van E uropa, w aarm ee het verbonden is door 
E uropa’s econom ische slagader, de Rijn. A angezien bovendien 
R otterdam -E uropoorts industriële activiteiten een buitengew one 
expansie hebben vertoond, terwijl e r geen twijfel kan bestaan 
aan  de functie van R otterdam -E uropoort als een goederen
d istribu tiecentrum  voor E uropa, w ordt het een van zelf spreken
de zaak geacht dat deze haven alles w enst te doen w at mogelijk 
is te r bevordering van de in ternationale handel, daarbij tevens 
een stim ulans vorm end v co r de w ereldeconom ie.
Evenals het geval is in vele andere grote havens heeft m en in 
R otterdam -E uropoort zeer goed begrepen welke rol W ereld
handelscentra kunnen vervullen om  het belangrijke hierboven- 
genoem de doel te bereiken.
In deze cen tra  kunnen  alie m et de in ternationale handel verband 
houdende activiteiten w orden geconcentreerd, hetgeen de di
verse bij een en  ander betrokken  personen ruim schoots ge
legenheid biedt voor direct contact.
E en  grote verscheidenheid van diensten bijvoorbeeld op h e t ge
bied van inlichtingen, verbindingen, adviezen, consultaties en 
bijstand, evenals een groot aantal bijkom ende faciliteiten zullen 
ongetwijfeld bijdragen to t bereiking van het gestelde doel.
Als gevolg van de aanvaard ing  van het concept der W ereld
handelscentra zullen voor de eerste m aal in de geschiedenis ook 
de m iddelgrote en  kleine exporteurs en im porteurs overal te r 
wereld een prachtige gelegenheid krijgen om  onm iddellijk deel 
te nem en aan  de in ternationale handel en  aldus rechtstreeks bij 
te dragen tot de vooruitgang van de wereldeconom ie.
O ok zullen  aldus speciaal aan  de ontw ikkelingslanden betere 
kansen w orden geboden voor het welslagen van hun  uitvoer- 
cam pagnes. Bedoelde landen zouden aldus tevens beter in staat 
zijn to t een critische analyse van hun  invoer, aangezien zij in de 
com pacte opzet van een W ereldhandelscentrum  een veel betere 
keuze kunnen  m aken van de goederen en diensten welke voor de 
ontw ikkeling van hun  land noodzakelijk zijn.
Indien bovendien de diverse over de w ereld verspreide W ereld
handelscentra  er in zouden slagen onderling  een hechte keten 
van wederzijdse inform atie te  sm eden, dan  zouden zij daarm ede 
een belangrijke bijdrage leveren to t de ontw ikkeling van de 
in ternationale handel, iets wat juist het doel is van de V ereniging 
van W ereldhandelscentra.

“ M A TE R IA LS E N G IN E E R IN G ” C O N FE R E N TIE

V an 13 to t 17 ok tober 1969 w erd in  
P h iladelph ia  de M aterials Engineering 
Congress (and Exposition) gehouden. 
Deze jaarlijkse gebeurtenis, georganiseerd 
door de A m erican Society for M etals, 
vond voor de 51ste m aal p laats. A an de 
voorbereid ingen w erd deelgenom en door 
de M etallurgical Society, de A STM , de 
Society fo r N ondestructive T esting als
m ede door enkele kleinere groeperingen. 
M etaalspecialisten van G eneral M otors 
berich tten  over een nieuw e ontw ikkeling 
op het gebied van lagervoeringen. V ol
gens een gepaten teerd  G M -proces kan 
een nieuw  w it-m etaal w orden  bereid  en 
in een continu  gietproces w orden ver
w erkt to t plaat w aaru it lagerschalen  w or
den  gefabriceerd . Zegslieden van G M  
verk laarden  dat de u it m etallurgisch  oog
p un t m oeilijke alum inium -lood legering 
d oor het nieuw e proces goed o n d er con
tro le kan w orden gehouden tijdens de 
overgang van de v loeibare in de vaste 
fase. D e tw ee hoofdbestanddelen  van de

legering w orden in vloeibare toestand 
(1550 °F ) door elektrom agnetische k rach 
ten vo o rtd u ren d  in bew eging gehouden. 
T ijdens het stollen d irect na het g ietp ro 
ces kan de afscheiding van looddeeltjes 
(in de vorm  van een neerslag) onder 
con tro le  w orden  gehouden. D e loodcon- 
cen tra tie  aan het ene opperv lak  van de 
plaat bedraagt d aardoor 6 %  en aan  de 
andere kant ru im  2 % . D e gegoten p laat, 
die in d ik ten  variërend  van %  to t x/n inch 
kan w orden geproduceerd , w ord t vervol
gens uitgew alst to t de vereiste dikte. D e 
aan trekkelijke eigenschappen van dit 
lagerm ateriaa l zijn dat h e t loodarm e o p 
pervlak goed hecht aan  de stalen  lager- 
schaal, terw ijl het andere oppervlak 
de vereiste lage w rijvingscoëfficiënt heeft. 
In  vervolg op berichten inzake de Sonic 
D iagnostic E ngine A nalyzer, p resenteerde 
W. Shell van N ational A irlines een v o o r
d rach t over de jongste ervaringen m et 
het apparaa t. D e A nalyzer w erd on tw o r
pen om  sta tionair d raaiende vliegtuig

m otoren  snel te testen  op m ogelijk te 
verw achten storingen. De geluiden van 
80 d raaiende m otoronderdelen  w orden 
door drie m icrofoons opgevangen en to t 
go lfpatronen  om gezet. E en  vergelijking 
m et een s tandaard  patroon , afkom stig 
van een goed functionerende m otor, 
m aak t het m ogelijk de m echanische con
ditie van alle onderdelen  te beoordelen. 
D e proeven m et het genoem de apparaa t, 
dat door C urtiss W right w ordt gem aakt, 
zijn aan  de gang sinds 1966. In de to e 
kom st hoopt m en in enkele m inuten  in 
hoge m ate betrouw bare beoordelingen 
te kunnen  m aken van d raaiende vlieg
tu igm otoren  en d aa ro p  de noodzakelijke 
onderhoudsbeurt te kunnen  program m e
ren.

R. E. van D ijk
B ureau T echn. W etenschappelijk
A ttaché
W ashington D .C .



A A N V U L L E N D E  B E G R O T IN G  1970 EN B E G R O T IN G  1971 V O O R  DE A FD . R O T T E R D A M

Voorlopige 
uitkom st 1969

Goedgekeurde 
begroting 1970 Bij Af Totaal

Begroting
1971

KOSTEN CLU BZA A L

Vergoeding clubkelner /  6.955,84 / 7.500,— — — ƒ 7.500,— / 8.1X10,—

Huisvestingskosten „ 21.978,14 99 22.000,— — /  5.000,— „ 17.000,— >» 18.000,—

Abonn. ieestafei 576,69 » 550,— ƒ 50,— — 600,— tl 650,—

Telefoon 544,34 » 250,— 150,— — „ 400,— »> 400,—

Luister- en kijkgelden 75,— 99 75,— — — 75,— 19 75,—

Vernieuwingen „ 19.092,67 — — — — —

Rep. en onderhoud 681,72 » 1.000,— „ 5.500,— — „ 6.500,— >9 7.000,—

O nderhoud biljart „ 1.153,40 99 1.000,— — — „ 1.000,— 99 1.100,—

St. Nicolaasfeest „ 275,45 99 500,— — — 500,— 99 500,—

Kerstbiljarten 679,45 99 700,— — — „ 700,— 99 700,—

Diversen 240,84 99 700,— — „ 275,— „ 425,— 19 475,—

ƒ 52.253,54 ƒ 34.275,— ƒ 5.700,— /  5.275,— /  34.700,— /  36.900,—

Ontvangen zaalhuur „ 1.125,— 99 1.700,— — „ 500,— „ 1.200,— >9 1.200,—

ƒ 51.128,54 / 32.575,— ƒ 5.700,— /  4.775,— ƒ 33.500,— / 35.700,—

KOSTEN VAN L E Z IN G E N  
EN V ER G A D E R IN G E N

Vergoedingen / 625,60 ƒ 1.200,— — — / 1.200,— / 1.200,—

Convocatiekosten 99 2.612,17 99 3.000,— — — 99 3.000,— V 3.300,—

Zaalhuur en techn. bijstand 99 472,50 99 500,— — — 99 500,— 99 500,—

Diverse onkosten >9 1.418,11 99 2.000,— — — 99 2.000,— 99 2.200,—

/ 5.128,38 / 6.700,— — — / 6.700,— / 7.200,—

Excursiekosten — 99 325,— / 275,— — 99 600,— 99 600,—

/  56.256,92 ƒ 39.600,— ƒ 5.975,— ƒ 4.775,— /  40.800,— ƒ 43.500,—

N.B. De schoonm aakkosten van „Sleeco” ad ca. ƒ 5.000,— worden m et ingang van januari 
1970 verantw oord onder R eparatie en onderhoud en niet meer onder „Huisvestingskosten” .



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  O P  S C H E E P V A A R TG E B IE D

Programma van lezingen in het voorjaar 1970

28 febr. (za) .faurdiner 1970, te houden in het Amsterdam
A m sterdam  Hilton-Hotel. Ontvangst vanaf 16.30 uur. T afel

rede te houden door de Burgemeester van Am
sterdam.

Bus voor deelname aan het jaardincr
Op 28 februari a.s., om 14.30 uur, zal van het 
parkeerterrein C onradstraat (achter G roothan- 
delsgebouw) een bus vertrekken. Gegadigden ge
lieven zich telefonisch op te geven bij het secre
tariaa t van de afdeling „R otterdam ” (010-126030) 
vóór of op 27 februari a.s.

„ Ergonom ie en de brug van een visserij vaar Ui ig’’, 
door de heer ir. H. Schuffei, s.i.

Ontwerp van een serie vis/abrieksscliepen en 
hun installaties”, door ir. H. A. van der Hoeven, 
H oofdingenieur Scheepsbouw en ir. G. A. Kem- 
per, H oofdingenieur M achinebouw bij de K o
ninklijke M aatschappij „De Schelde”, Vlissingen.

26 febr. (do)
G roningen
26 febr. (do)
R otterdam
27 febr. (vr)
A m sterdam

27 febr. (vr) 
A m sterdam  
17 maart (di) 
G roningen
19 maart (do) 
Rotterdam
20 maart (vr) 
A m sterdam

23 april (do)
Rotterdam
24 april (vr)
Am sterdam

Jaarvergadering van de afdeling „A m sterdam ” .

„Ontwikkeling van de toepassing van kernreac
toren bij de scheepsvoortstuwing" (met preprints), 
door prof. ir. W. Vinke.

„Sturen en stuureigenschappen van zeer grote 
schepen”, door prof. ir. J. G erritsm a e n /o f  enkele 
van zijn medewerkers.

Bovenstaand programma zal in ,,Schip en W erf" worden herhaald. 
Wijzigingen o f aanvullingen kunnen hierin voorkomen. Bovendien  
zal van elke vergadering of andere bijeenkomst aan leden en be
gunstigers een convocatie worden gezonden.
H et bezoeken van vergaderingen waarin lezingen worden gehouden, 
gelieve men dus alleen te doen na ontvangst van een convocatie.

Het bestuur verzoekt leden welke wensen of ideeën hebben betreffende voordrachten, lezingen, films en/of excursies voor het volgende 
seizoen, deze aan het secretariaat, Burg. s’Jacobplein 10, Kofterdam-2, kenbaar te willen maken.

Nederlandse  
Vereniging van Technici op 
Scheepvaartgebied
N otulen van de vergadering van de afde
ling „Rotterdam ", gehouden op donderdag 
29 januari 1970 om 20.00 uur in de socië- 
teitszaal, 3e verdieping van het Groothan- 
delsgebouw, Stationsplein 45 te Rotterdam.

Aanwezig volgens de presentielijst: 1 spreker, 
3 bestuursleden, 2 begunstigers, 67 leden en 
10 introducés.
A genda:
1. Opening.

2. N otulen van de vergaderingen d.d. 23 
oktober, 27 novem ber en 11 december 
1969, opgenomen in de no’s 25 van 12 
decem ber 1969 en 1 van 9 januari 1970.

3. V oordracht toegelicht met lichtbeelden. 
Onderwerp:
„M oderne inzichten betreffende elektri
sche installaties aan boord van schepen”, 
door ir. A. J. A llaart. wet. hoofdm ede
w erker Technische Hogeschool D elft, bij 
het laboratorium  voor E lektriciteitsvoor
ziening.

4. Rondvraag.
5. Sluiting.
V oorzitter: prof. ir. J. H. Krietemeijer.
1. Om 20.00 uu r opent de voorzitter de 
vergadering m et een hartelijk woord van 
welkom aan alle aanwezigen.
2. De notulen van de vergadering van 22 
februari 1970 w orden goedgekeurd en onder
tekend.

2a. H et niet in de agenda opgenomen over
lijden van de heer T. W ytzes vraagt de voor
zitter op de gebruikelijke wijze te willen 
gedenken.
T. W ytzes, overleden op 20 januari 1970 te 
Hoogezand in de leeftijd van 54 jaar, direc
teur H erm an G . Eekels N.V. - E lectro Tech
nisch Installatiebureau te Hoogezand.
3. De voorzitter geeft nu het w oord aan 
ir. A llaart voor zijn lezing, welke elders in 
dit num m er van „Schip en W e rf ’ is gepubli
ceerd.

N IE U W S B E R IC H T E N
P E R S O N A L I A  

T. Wytzes f

Op 20 januari 1970 overleed te H oogezand 
in de leeftijd van 54 jaa r de heer T. Wytzes, 
directeur H erm an G. Eekels N.V.-Electro 
Technisch installatiebureau te Hoogezand. 
De heer Wytzes was lid van de N ederlandse 
Vereniging van Technici op Scheepvaart
gebied.

Arthur R. Gatewood f
A rthur R. Gatew ood, voorm alig „Chairm an 
of the Board” van Am erican Bureau of 
Shipping, is in januari 1970 op 70-jarige 
leeftijd te New York overleden.
In 1921 als surveyor bij A.B.S. zijn carrière 
begonnen, werd de heer G atew ood in 1957 
tot Vice President-Engineering gekozen en 
in 1963 tot President, waarna in 1964 zijn 
verkiezing tot C hairm an volgde.
De heer Gatew ood heeft in zijn lange 
loopbaan aan diverse conferenties deel
genomen, zoals die voor de veiligheid ter 
zee in 1948 en 1960 en als V oorzitter 
van de veiligheidsconferentie voor schepen 
met kernvoortstuwing.
In 1963 ontving de heer G atew ood de 
„D avid W. T aylor” m edaille, de hoogste 
A m erikaanse onderscheiding van de Society 
of Naval A rchitects and M arine Engineers. 
Tevens was hij een actief lid van diverse 
Am erikaanse en Britse Comités.

Mutaties bij Wynmalen & Hausmann 
N.V. Bunnik
Met ingang van 1 januari 1970 zijn de 
heren A. M ooym an en A. G. van Ophem 
benoemd tot adjunct-directeur van deze 
vennootschap, terwijl met ingang van de
zelfde datum  de heer J. A. F. van 
O uwerkerk tot procuratiehouder is benoemd. 
De directie wordt thans gevoerd door de 
heren ir. A. J. Klein, directeur; P. Groene- 
weg, adjunct-directeur; A. M ooym an, ad
junct-directeur en A. G. van Ophem, ad
junct-directeur.

Mutaties b(j Cunstriictiewcrkplaatsen en 
Machinefabriek Braat N.V., Rotterdam
De heer A. J. Mooy Ing. heeft op 31 
decem ber 1969 in verband met het bereiken 
van de pensioengerechtigde leeftijd zijn 
functie als onderdirecteur van Braat-Rotter- 
dam neergelegd.
D e heer Mooy zal als adviseur aan de 
N ederlandse Constructiebedrijven en M a
chinefabrieken (N.C.M .) N.V. verbonden 
blijven.

Rollo N.V., ’s-Gravcnhage
Rollo N.V. te ’s-Gravenhage heeft in over
eenstemming met REN K  A.G. te Augsburg 
deze vertegenwoordiging m et ingang van 
15 januari 1970 overgedragen aan het N.V. 
Handels- en A dviesbureau voor Aandrijf- 
techniek, M achines en W erktuigen „A.M .W .’ 
te Rotterdam .

Mutaties b(j Phs. van Ommeren N.V., 
Rotterdam
Per 31 decem ber 1969 heeft de heer G. 
van der Schee, algem een gevolmachtigde 
met de titel van directeur van de financiële 
afdeling van Phs. van O m m eren N.V. te 
R otterdam , zijn functie neergelegd. Hij 
werd echter bereid gevonden ook na deze 
datum  zijn grote ervaring en kennis van 
zaken ter beschikking van het bedrijf te 
blijven stellen. In verband hierm ede is hij 
benoem d tot adviseur van de raad van 
beheer van de vennootschap.
Per 1 januari 1970 is de heer drs. F. van 
der M ark, tot dusver algemeen gevolm ach
tigde met de titel van adjunct-directeur van 
de financiële afdeling, to t directeur van deze 
afdeling benoemd.
Per 30 septem ber 1969 heeft de heer 
P. Kuiper, algemeen gevolmachtigde met 
de titel van directeur van het tankopslag- 
bedrijf te R otterdam  (Nieuwe M atex N.V.), 
wegens het bereiken van de pensioenge
rechtigde leeftijd, zijn functie neergelegd. 
Met ingang van 1 januari 1970 is de heer 
A. J. M etzlar, tot dusver algemeen gevol
m achtigde met de titel van adjunct-directeur 
van het tankopslagbedrijf, tot directeur van 
dit bedrijf benoemd.
Aan de heer J. W. Poelenije, procuratie
houder van de assurantie-afdeling, is met 
ingang van 1 januari 1970 de titel van 
hoofd van dienst verleend.



De heer C. Bosman is m.i.v. van 1 januari 
1970 to t procuratiehouder benoem d. Hij is 
in het bijzonder belast met de aangelegen
heden van het tankopslagbedrijf.
De heer F. Cochius, algem een gevolm ach
tigde met de titel van directeur van de 
zeerederij, heeft per 31 decem ber 1969 zijn 
w erkzaam heden om gezondheidsredenen 
m oeten neerleggen.
Aan de heer W. J. W ijenberg, p rocuratie
houder bij het binnentankvaartbedrijf, werd 
per 31 decem ber 1969 wegens het bereiken 
van de pensioengerechtigde leeftijd, na een 
dienstverband van m eer dan 47 jaar, ontslag 
verleend.
Voorts hebben de heer J. P. van Vooren, 
procuratiehouder bij de dochterm aatschap
pij Phs. van O m m eren (Rotterdam ) N.V., 
per 31 decem ber 1969, en de heer H. L. Post 
van den Burg, procuratiehouder bij het tank
opslagbedrijf, per 1 novem ber 1969 hun 
functie om  gezondheidsredenen neergelegd.

Nieuwe behuizing Bureau Veritas
M et ingang van 20 februari 1970 is het 
nieuwe adres van Bureau Veritas, Gebouw  
„U trech t”, Coolsingel 75, Rotterdam -3002. 
De telefoon- en telexnum m ers blijven onge
wijzigd, nl.: 12 22 88 en 12 73 86 voor In 
specties, keuringen en certificaten, 1 1 23 99 
voor Bureau C entral H ollandais (keuren van 
tekeningen) en 13 01 26 voor de Directie. 
Telex no. 24037 buver nl.

Directiewisseling bij NE1V1AG, Rotterdam
Met onm iddellijke ingang is de heer R. 
G rootveld benoem d to t directeur van M a
chinefabriek N E M A G  N.V. te Rotterdam . 
Hij volgt in deze functie zijn vader, de heer 
A. G rootveld, op, die zich genoodzaakt 
zag om gezondheidsredenen af te treden.
De heer A. G rootveld, die bekend staat 
als een expert op het gebied van de grijper- 
bouw, zal als adviseur aan het bedrijf 
—  dat hij 45 jaa r geleden stichtte — 
verbonden blijven.

Merrem & La Porte N.V., Amsterdam
Met ingang van 1 januari 1970 zijn be
noem d tot bijzonder procuratiehouder de 
heren: ir. K. H. C ordew ener en A. van 
Ommen.

Technische Hogeschool Delft, Delft
Geslaagd voor het doctoraal examen voor 
metaalkundig ingenieur
J. H. Bannier, W assenaar; J. A. Bouma, 
Delft; W. J. C. M. van der Brug, Delft; 
P. M. H. Geelen, N eer; A. H eikoop, D elft; 
P. K am pers, A lblasserdam ; J. van Liere, 
R ijnsaterw oude; P. A. W. C. Pols, Beek (L.).

DI>R-scheepsbouw had succes op 
Europort '69
V oor de scheepsbouw van de D uitse D e
m ocratische Republiek w erden de achtste 
internationale „E uroport 69” in de A m ster
dam se RA I en het h ieraan verbonden
congres een succes.
Ofschoon voor het eerst als exposante in 
A m sterdam , slaagde de „VVB Schiffbau” 
erin met N oorse rederijen twee contracten  
af te sluiten betreffende de levering van 
sem i-containerschepen m et 14.000 ton, 
draagverm ogen, veelbelovende contacten 
met W esteuropese belangstellenden te leg
gen en grote aandacht te krijgen in pers en 
TV.
Tal van vertegenw oordigers van de N eder
landse scheepvaart en van het havenwezen, 
in ternationale gasten en bezoekers van de 
beurs m aakten ruim schoots gebruik van de 
gelegenheid om  zich te inform eren over de 
capaciteit van de socialistische scheeps- 
bouw industrie van de D D R . V ooral de

veelzijdigheid van het assortim ent, de toon
aangevende positie op het gebied van de 
visserij-scheepsbouw en de hoge gebruiks
w aarde van de produkten m aakten een 
diepe indruk. De bijzondere belangstelling 
ging uit naar de verschillende variaties con
tainerschepen, die met hun snelheid van 
15-22 knopen, hun overlaadinstallaties van 
grote capaciteit (zware laadboom system en, 
dubbele boord-w ipkranen, rijdende brug- 
kranen) en met hun koelruim en in staat 
zijn zich optim aal aan variërende ladings- 
om standigheden aan te passen.
G rote belangstelling genoot eveneens het 
bouw program  voor dekm achines van de 
toeleveringsbedrijven van de DD R-scheeps- 
bouw. Het was op „E uroport 69” vertegen
woordigd met laadwindassen en anker- en 
verhaalinstallaties van bouw doosconstructie. 
Ook aan het Europort-congres nam  de 
DDR-scheepsbouw actief deel. In twee goed 
bezochte lezingen refereerden vertegenw oor
digers van de scheepsbouw industrie over 
de criteria voor het projecteren van op ti
m ale schepen en hun autom atisering.
Zoals thans te voorzien is, zal de DDR- 
scheepsbouw ook aan de volgende „E uro 
p o rt” deelnemen.

U it „H andelsbanden”, no. 6, dec. 1969.

Stichting Postnkademiale Vorming 
Gezondheidstechniek, Delft
In „Schip en W erf” no. 14 van 11 juli 
1969, pagina’s 313/314 werd o.m. gepubli
ceerd de cursus „B innenklim aat” van 20 tot 
en m et 24 april 1970.
G enoem de cursus zal door om standigheden 
geen doorgang vinden. De voorbereidingen 
vergden m eer tijd dan was voorzien en 
wordt derhalve dan ook voorlopig verscho
ven naar 1970/1971.

Instituut voor Scheepvaart en Scheepsbouw, 
Rotterdam
In januari 1970 bedroeg het aantal bezoe
kers aan het museum 1870 en aan de 
bibliotheek 237. V oorts w erden er 1410 
boeken uitgeleend en 329 inlichtingen ver
strekt.

Nieuwe opdrachten
Van der Giessen-De N oord  in K rim pen 
aan den IJssel heeft opnieuw een opdracht 
ontvangen van the O ceanic F reighter C o r
poration of M onrovia voor de bouw van 
een containerschip van 2800 ton dw.
De afm etingen van dit schip zijn: lengte 
over alles 95,60 m, lengte tussen de lood
lijnen 88,22 m, breedte 16,00 m, holte
7,80 m, diepgang ca. 4,67 m.
De voortstuw ing zal geschieden door een
dieselm otor van het fabrikaat MaK, type
8 MU 551 met een verm ogen van 3500
pk bij 350 omw/min.; snelheid ca. 15 kno
pen.
H et schip zal zowel geschikt zijn voor het 
vervoer van (ca. 180) 20 voets containers 
als van (ca. 90) 35 voets containers. 
G enoem de rederij, vertegenw oordigd door 
dr. A ldo G rim aldi in G enua, bestelde eer
der een dergelijk schip in januari 1970.

N.V. Scheepswerf en M achinefabriek „De 
Biesbosch” te D ordrecht heeft van de 
Europese W aterweg T ransporten  een order 
ontvangen voor de bouw van zes duw 
bakken van 2600 ton. De w erf heeft de 
bouw  van de casco’s uitbesteed aan h aar 
Franse licentiehoudster, de Forges de Stras- 
bourg te Straatsburg. De bakken worden
76,5 m lang en 14,40 m breed, de holte 
wordt 4 m.

H am ersley Iron Pty Ltd. besloot tot verdere 
uitbreiding en versnelling der ijzerertsont
ginning in de Ham ersley Range (N oord
w est A ustralië), van 14 tot 22 m iljoen ton 
per jaar.
V oor de afvoer van deze enorm e hoeveel
heid moet op de kortst mogelijke term ijn 
de reeds eerder (1968-1969) door de 
H.A.M . vergrote en verdiepte afscheepha- 
ven te D am pier (130 mijl west van Port 
H edland aan A ustralië’s N oord-W est kust) 
thans geschikt gem aakt w orden voor erts
carriers van 150.000 ton.
De toegangsgeul zal daartoe zes voet ver
diept en tot 9 mijl zeew aarts verlengd m oe
ten worden.
V erder moet een nieuwe verdiepte ligplaats 
nabij East Innercourse Island met een nieuw 
toegangskanaal daarheen gem aakt worden. 
Het h iervoor benodigde baggerw erk werd 
één dezer dagen aan de H.A.M . opgedra
gen. Het om vat het verwijderen van 
om streeks zes m iljoen kubieke m eters van 
zeer uiteenlopende grondsoorten  (van klei 
en zand tot en met zandsteen en kalksteen). 
Een gedeelte van de ontgraven grond moet 
gebruikt w orden voor het m aken van w erk
terrein nabij de nieuwe afvoerinstallatie.
De hardste gedeelten, met nam e in de 
diepe ligplaats, zullen vóór het baggeren 
met explosieven m oeten w orden opgebro
ken.
Het werk, dat onm iddellijk m oet beginnen, 
zal w orden uitgevoerd met de snijkopzuiger 
H A M  208, die reeds van F rem antle W.A. 
naar D am pier gesleept werd.
Het baggeren van het meest zeewaarts 
gelegen gedeelte zal in onderaannem ing 
worden uitgevoerd door de sleepzuiger 
W . D. Eiuleavour.
H et gehele werk moet w orden afgeleverd 
in april 1972.

Van der G iessen-De N oord te Krim pen 
aan den llssel, en de Koninklijke M aat
schappij „D e Schelde” in Vlissingen hebben 
beide opdracht ontvangen voor de bouw 
van twee identieke hyperm oderne v racht
schepen, die bestemd zijn voor de dochter
m aatschappij van de N ederlandsche Scheep
vaart Unie: de Koninklijke Java-China-
Paketvaart Lijnen-Royal Interocean Lines 
te A m sterdam .
De belangrijkste gegevens van de vier sche
pen zijn: lengte over alles 165 m, lengte 
tussen de loodlijnen 155,00 m, breedte 24,00 
m, holte to t bovendek 13,20 m, diepgang 
geladen 9,65 m, draagverm ogen ca. 16.000 
t o n / 1000 kg. De Schelde-Sulzer hoofdm otor 
heeft een verm ogen van 17.500 pk.
W at de belading betreft, zijn de bestelde 
schepen van het zgn. „m ulti-purpose” type. 
Zij zullen derhalve niet alleen geschikt zijn 
voor het vervoer van stukgoederen, doch 
ook speciaal ingericht voor het vervoeren 
van geünitiseerde lading, alsm ede ongeveer 
500 containers. Bovendien zullen zij gaan 
beschikken over een grote capaciteit voor 
koel- en vrieskam erlading en dieptanks 
voor het vervoer van vloeibare lading.
De schepen zijn ontw orpen met een ver
stelbare schroef, terwijl speciale aandacht 
is besteed aan het verkrijgen van arbeids
besparing zowel in de m achinekam er als 
bij de ladingbehandeling.
De oplevering van de vier schepen zal 
m oeten plaatsvinden in het laatste kwartaal 
van 1971 en het eerste kw artaal van 1972.

De Société A nonym e des M ines de Fer de 
M auritanie (M iferm a) heeft aan de Hol- 
landsche A annem ing M aatschappij N.V. 
te Rijswijk (Z.H.) opgedragen het baggeren 
van 4.900.000 nv* zand en 100.000 m 3 zachte 
zandsteen in en nabij de ertshaven van 
N ouadhibou, het voorm alige Port Etienne.



Hel werk werd gegund na een openbare 
aanbesteding, w aarvoor in internationale 
aannem erskringen grote belangstelling be
stond.
De opdracht om vat het verdiepen van de 
toegangsgeulen tot 16,95 meter en van het 
binnenbassin tot 16,25 a 16,50 meter, zodat 
ertstankers tot een diepgang van 52 voet 
kunnen uitvaren.
Het ligt in de bedoeling dat de sleepzuiger 
H A M  308, die momenteel nog werkt aan 
het havenproject van Fos bij Marseille, in 
het voorjaar naar M auritanië vertrekt. Deze 
m oderne zuiger zal de verdieping van het 
toegangskanaal voor zijn rekening nemen. 
H et verwijderen van het rotsm ateriaal te
genover de aanlegsteiger zal waarschijnlijk 
met een cutterzuiger geschieden en wel in 
de laatste fase van de werkzaam heden. Het 
werk moet eind 1970 gereed zijn.

Kielleggingcn
Op de scheepswerf en m achinefabriek Hol
land v /h  M. Caljé N.V. te Boven-Har- 
dinxveld is onlangs de kiel gelegd voor 
bouwnum m er 303. O nder dit num m er is de 
opdracht genoteerd to t de bouw van een 
gastanker voor rekening van de nieuwe, te 
Ham burg gevestigde, rederij G astanker 
Gm bH. Het vaartuig krijgt een lengte over 
alles van 81 m, lengte tussen de loodlijnen 
74,8 m, breedte 13,3 m, holte 7,8 m en 
diepgang max. 6,1 m.
In het ruim  kom en twee tanks voor het 
vervoer van diverse vloeibare gassen, die 
een totale inhoud van 2500 m3 hebben en 
een dektank zal 250 m 3 kunnen bevatten. 
Het schip zal voortgestuwd worden door 
een Deutz dieselm otor van 2750 pk bij 
300 om w /m in. De proefvaartsnelheid bij 
2432 ton dw is berekend op 13,9 knoop.
De gastanker, het eerste schip van deze 
rederij waarin een viertal ondernem ingen 
participeren, wordt gebouwd onder klasse 
van de G erm anische Lloyd en onder toe
zicht van het Seeberufsgenossenschaft. Bij
zondere aandacht vraagt de uitgebreide 
koelinstallatie, die het gas in de tanks op 
tem peratuur moet houden.
De lading wordt vervoerd onder een tem 
peratuur van 30 gr C en met een druk van
7,5 atm. in extra zwaar geconstrueerde 
tanks. Laden en lossen zal geschieden via 
geïsoleerde drukleidingen. Het vaartuig, 
w aarop plaats is voor 21 bem anningsleden, 
wordt voorzien van m oderne apparatuur, 
w aaronder een geheel geautom atiseerde 
m otorkam er, die geheel vanaf de brug be
diend kan worden.
Veel aandacht zal worden geschonken aan 
de geluidsisolatie en trillingsdemping, w aar
toe het schip b.v. van zwevende vloeren 
wordt voorzien.
Behalve de hoofdm otor worden drie hulp- 
m otoren opgesteld van 285 kVA, 345 apk 
fabrikaat Stork, w aarvan er één ten dienste 
staat van de koelinstallatie.

Tewaterlatingen
Van nieuwbouwhelling 4 van de N.V. 
Scheepswerf en M achinefabriek De Bies- 
bosch-D ordrecht heeft 31 januari 1970 de 
stapelloop plaatsgevonden van het m.s. 
Birka, onder bouw num m er 530 in aanbouw  
voor N.V. Scheepvaartm aatschappij Svea te 
A m sterdam .
De Birka  is een enkelschroef zeeschip van 
het open shelterdek-type met een draag
verm ogen van circa 2400 ton  en is speciaal 
ontw orpen voor het vervoer van containers, 
terwijl het qua afm etingen zal gaan vallen 
onder de in voorbereiding zijnde nieuwe 
bepalingen van de „Zeevaart-diplom aw et” . 
De hoofdafm etingen van het schip zijn: 
lengte over alles 81,60 m, lengte tussen de

loodlijnen 74,60 m, breedte op spanten 
14,20 m, holte tot bovendek 7,70 m, holte 
tot tussendek 5,05 m en geladen diepgang 
5 meter.
De Birka wordt, evenals haar op de naast
liggende helling in aanbouw  zijnde zuster
schip, gebouwd onder toezicht van Lloyd’s 
Register o f Shipping en uitgevoerd met ijs- 
versterking volgens de eisen van de hoogste 
ijsklasse.
Het schip zal worden voortgestuwd door 
een dieselm otor van het fabrikaat M aK, 
type 6 MU 551 AK, met een maximum 
continu vermogen van 2400 pk bij 300 omw/ 
min, terwijl de elektrische energie zal w or
den geleverd door drie generatorsets van elk 
145 kVA.
Het schip heeft slechts één laadruim , door
lopend van m otorkam er to t voorpiek. De 
luikopening op het bovendek heeft dan ook 
een lengte van 50,67 m, bij een breedte van 
10,50/5,40 m. Het smalle gedeelte aan de 
voorzijde van de luikopening zal worden 
afgedekt met hydraulisch bewogen stalen 
folding luiken. H et overige deel m et hy
draulisch bewogen longitudinal rolling 
luiken.
De doop en tew aterlating van de Birka 
werd verricht door mej. Suzanne Högberg, 
dochter van een der directeuren van de 
moederm aatschappij van de N.V. Scheep
vaartm aatschappij Svea.

Op 15 januari werd op de to t de I.H.C. 
H olland-groep behorende werf Smit K in
derdijk te K inderdijk de sleepzuiger A n t
werpen V  te w ater gelaten. De doopplech
tigheid werd verricht door m evrouw 
H. L. L. Ackermans-van der M ensbrugghe. 
De sleepzuiger, die een laadruim inhoud 
heeft van 6000 m 3, is in aanbouw  voor de
S.A. Entreprises Ackermans & Van H aaren 
te AVUwerpen en zal over enkele m aanden 
aan de baggervloot van dit Belgische aan 
nem ingsbedrijf worden toegevoegd.
Lengte en breedte van de sleepzuiger 
Antwerpen V  zijn resp. 126,80 m en
18,80 m. M et de twee zuigbuizen, die elk 
een diam eter hebben van 1000 mm, kan tot 
op een diepte van 30 m eter worden ge
baggerd. Tn het laadruim  van 6000 m 3 kan 
een nuttige lading van ruim 11.000 ton 
worden meegenomen. Deze lading wordt 
gelost door het openen van de 15 kegel- 
kleppen. De bediening van de kleppen, als
mede alle andere baggeroperaties worden 
geleid vanaf de brug.
Deiningscom pensatoren m aken het mogelijk 
ook bij slecht weer door te werken. De 
twee 20-ciIinder hoofdm otoren zijn van het 
fabrikaat Smit & Bolnes en ontwikkelen 
ieder 4400 pk bij 300 om w /m in. Via een 
tandwielkast drijft elke m otor aan  de voor
zijde een baggerpom p aan en aan de ach
terzijde een om keerbare schroef. Inclusief 
de hulpm otoren voor het opwekken van 
elektriciteit w ordt op de Antwerpen V  een 
totaalverm ogen geïnstalleerd van ongeveer 
9700 pk.
De m oderne accom m odatie biedt plaats 
aan een bem anning van 44 koppen. De 
sleepzuiger A ntw erpen V  w ordt gebouwd 
volgens de eisen van Bureau Veritas voor 
de klasse ►{« I. 3 /3  D .l- l.A . & C. P. 
(H aute Mer). Voorts voldoen schip en in
richting aan de voorschriften van de Bel
gische Zeevaartinspectie voor dit scheeps- 
type.

Op 17 januari 1970 werd op de Verolm e 
Scheepswerf te A lblasserdam  m et goed ge
volg te w ater gelaten het m.s. Am stellaan, 
(bouw num m er 815) bestemd voor de N.V. 
Reederij „A m sterdam ”.
De doopplechtigheid werd verricht door 
mevrouw W. J. de Goede-Oudegeest.

De technische gegevens zijn: type bulk
carrier 34.000 ton dw.
De hoofdafm etingen zijn: lengte over alles 
183,892 m, lengte tussen de loodlijnen 
172,21 m, breedte 25,654 m, holte 15,18 m 
diepgang 11,15 m, capaciteiten van lading- 
ruimen (graan) 1.430,101 cu. ft., dieptanks 
29,205 cu. ft., bunkers 1490 ton, dieselolie 
214 ton, zoet water 218 ton, ballast 10.823 
ton.
Het schip is gebouwd onder de hoogste 
klasse van Lloyd's Register of Shipping 
(symbool +  100 A.I. 6 MC.) met „special 
Steam er F reeboard” waarbij aangetekend 
dat het schip voldoende sterk is voor hel 
vervoer van zware lading (erts) in alter
natieve ruim en, d.w.z. 1, 3, 4, 5 en 7 gelader 
en ruim 2 en 6 leeg. H et ladinggedeeltt 
om vat 7 ruimen, elk afgesloten door staler 
luiken van het M ac G regor type „single 
pull” .
Voorts is de nodige versterking aangebrach 
voor het eventueel plaatsen van vier stuk; 
8-tons dekkranen. De accom m odatie is ge 
schikt voor 53 personen, t.w. 14 officieren 
vijf onderofficieren, 30 bemanningsleden 
één dokter, één loods en verder twee per 
sonen in hut eigenaar. Alle hutten en ver 
blijven zijn uitgerust met volledig aircondi 
tioning; voor de ruim en natuurlijke ven
tilatie. Een CO 2 brandblusinstallatie is aan 
gebracht in de m achinekam er en in d( 
ruimen. Dekwerktuigen: twee elektrisch« 
gecom bineerde anker- en verhaallieren oj 
bakdek, één elektrische verhaallier Of 
hoofddek, één elektrische verhaallier oj 
campagnedek, voorts vier luchtlieren of 
hoofddek voor het openen en sluiten dei 
luiken.
Op het achterschip is een laadboom  ge 
plaatst van twee ton hefverm ogen, welk* 
bestemd is voor provianderen en waarmed* 
ook de top van de m achinekam er bereik: 
kan worden. De cilindrisch gevormde bulb 
steven heeft een diam eter van vijf meter.

M achinekamer
De m achinekam er bevindt zich in het ach 
terschip. De hoofdm achine is een Sulze: 
m otor type 7 R.D. 76 met een vermogei 
van 11.200 bhp bij 122 om w /m in. Zij i 
geschikt voor het draaien op zware olie 
De snelheid is 15,1 knopen bij max. diep 
gang. De bronzen werkschroef is vervaar 
digd door Lips N.V. Drunen. Op het tus 
sendek zijn drie Ruston H ornsby hulp 
dieselm otoren geplaatst, gekoppeld aan drii 
H eem af generatoren, elk m et een vermogei 
van 500 kVA - 450 V.A.C. 60 perioden.
De gecom bineerde oliegestookte uitlaat 
gassenketel is van het fabrikaat Cochrane 
De beide Reavell aanzetluchtcom pressorei 
zijn elektrisch gedreven. De twee aanzet 
luchtvaten, elk met een inhoud van 6 m3 
zijn door V M IJ vervaardigd. De twee verti 
cale ballastpom pen, algemene dienstpomp 
lenspomp en alle koelwaterpom pen zijn vai 
het fabrikaat Nijhuis; de smeeroliepompei 
en brandstofpom pen fabrikaat H outtuin, ,di 
sludgepom p is van Cornet. Twee zware olie- 
één dieselolie- en één smeeroliecentrifugi 
zijn met voorwarm ers samengebouwi 
to t com plete autom atische units, fabrikaa 
La val. De voorw arm ers voor de hoofd 
m otor zijn fabrikaat VM IJ. De Atlas ver 
dam per-installatie met een capaciteit vai 
21 ton  zoetw ater per 24 uur is geïnstalleeri 
op het tussendek. De turbolo lenswater 
reiniger heeft een capaciteit van 50 t/u u i 
De telegraafinstallatie is geleverd doo 
Kwant. H et ballastsysteem  en lenssysteen 
zijn uitgevoerd met centrale leidingen naa 
het voorschip in een pijpentunnel geleger 
waarbij de aftakleidingen voorzien zijn vai 
pneum atisch bediende vlinderkleppen.



U vaart er wèl bij! W ant...  staat er achter!

Luchtgekoelde 4-takt dieselmotoren van 1 tot 62 pk

UNIVERSELE TOEPASSING - W E IN IG  O N D E R H O U D  

BEDRIJFSZEKER - C O M PAC T - G RO O T VERM OGEN 

LAAG BRANDSTOFVERBRUIK - SOLIDE B O U W

Motorenfabriek HATZ GmbH, CULEMBORG
R A N D W E G  10, T E L E F O O N  03650-20 71

PIJPLËIDl^CiFABRIEK 
J. €. DE JONG n.¥.
N leuw -Lekkerland Tel. 405 (Opgericht 1919)

Complete p ijp le id ing Installaties  

voor zee- en binnenschepen

SPECIALITEIT CO M PENSATO REN  
V O O R  UITLAATGASSEN LEIDINGEN

M otorend ienst

ELEK. T E C H N .  BEDRIJF

V A N  H A M
N O O R D V E S T  121 S C H IE D A M  

TE L . 0 1 0 -2 6 9 6 5 6

s p e c ia lis te n  v o o r  het w ik k e le n  v a n  d r a a i-  en  
g e lijk s tro o m m o to re n

D Y N A M I S C H  B A L A N C E R E N
van 0 ,3  to t 6000  kg  

grootste lengte  tussen astappen  5000  m / m  
grootste asd iam eter  600 m / m  

ro to ren  en g e lijks troom ankers , v en tila to ren , 
tu rb in em o to ren , p o m p w a a ie rs , ko pp e lin g en , snaarschijven, 
tan d w ie len , w a ls ro llen  vo or d ru k k e rij-  en pap ie rm ach ines .

^  ° E S T I L T E  H O R E N EN N I E T  H E T  G E L U I D  V A N  U W  M O J O R !  è

,'H- ■. - I ---------' . . .  * o

:  .

D a a r o m  k o o p t  U e e n  b o o t.  O m  v a n  h e t la w a a i  a f  te  z i jn .  H e t  la w a a i  v a n  d r u k k e  a u t o w e g e n ,  v e r s t ik k e n d  
s ta d s v e rk e e r ,  lu id r u c h t ig e  v a k a n t ie b e s t e m m in g e n .  D e  w e r k e l i jk h e id  is d a t  ó ó k  ee n  b o o tm o t o r  la w a a i  
m a a k t .  D a t  ir r itee rt .  B o v e n m a t ig  ze lfs .  B i j  d ie  w e r k e l i jk h e id  b e h o e f t  U z ic h  n ie t  a l t i jd  n e e r  te  le g g e n .  
U k u n t  h e m  v e ra n d e re n .  S n e l ,  a fd o e n d e .  Z o n d e r  v e e l  m o e i t e .  M e t  B a ry fo l  g e lu id is o lc r e n d c  m a t te n .  
D a a r m e e  k u n t  U d i t  v r a a g s tu k  o p lo s s e n .  Z o n d e r  r is ik o 's .  W a n t  B a ry fo l  is b e s ta n d  te g e n  o l ië n ,  v e t te n ,  
b e n z in e  èn  v o c h t .  B e g r i jp e l i jk :  B a r y fo l  is s p e c ia a l  v o o r  d it  d o e l  o n t w i k k e ld .  En g o e d .  O o k  ja c h tb o u w e r s  
en s p o o rw e g e n  g e b r u ik e n  B a r y fo l .  O m  la w a a i  en t r i l l in g e n  b e la n g r i jk  te  v e r m in d e r e n .

BARYFOL D E M P I N G S M A T T E N

H E Y B R O E K  &  C O ' é  H A N D E L  M A A T S C H A P P I J  N . V .  P O S T B U S  555 L E ID S E G R A C H T  38-40. TEL.246973*
A M S T E R D A M - C



BRANDWEERMATERIAAl

ROESTVRIJ 
STAAL

UNIEKE
V O O R R A A D  IN:

Plaat
Staf
Band
Stroken
Buis
e.d.

Vraag1 onze voo rraad li js t :

N. V.  J E W O M E T A A L
Boezembocht 34 - Postbus 3158
Telex 2 4 2 7 6 -T e l. 125993  en 124563 
RO TTERDAM

A I W E R K

A M S T E R D A M  -  C R U Q U IU S W E G  118 -  T E L . (020) 54001

F IL IA L E N : R O T T E R D A M  —  G R O N IN G E N  — ■
E IN D H O V E N  —  E N S C H E D E  —  S N E E K

draald iam eter over bed 1800  mm

draaid iam eter over support 1500  mm

afstand tussen de centers 8000  mm

R O T T E R D A M -2 2 , S LU IS JE SD IJK  47, TEL. (010) 29 17 62 - 29 23 21

DEBOER'S „AJAX" BRANDWEERMATERIAAL

V O O R  B R A N D B E V E IL IG IN G  VAN  
G E B O U W E N , F A B R IE K S IN S T A L L A T IE S  
S C H E P E N  EN A LLE  A N D E R E  O B J E K T E N .

V R A A G  V R IJ B L IJ V E N D  A LL E  G E W E N S T E  
IN L IC H T IN G E N .

A 20


