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E X C U R S IE  N A A R  DE K O N I N K L I J K E  N E D E R L A N D S C H E  H O O G O V E N S  EN  
S T A A L F A B R IE K E N  TE I J M U ID E N

Op dinsdag 17 novem ber 1970 m aakte een groep van 80 leden van de N ederlandse  
Vereniging van Technici op  Scheepvaartgebied een excursie naar het bedrijf van da 
K .N .H .S . te IJm uiden. O p verzoek van de leiding van de K .N .H .S . m oest uiteindelijk  
het gezelschap beperkt blijven to t dit aantal personen. D e belangstelling voor deze  
excursie was echter zo groot dat van de ruim  120 aanm eldingen een f lin k  aantal 
m oest worden teleurgesteld. A an het eind van de welgeslaagde dag werd echter de 
toezegging gedaan dat binnen afzienbare tijd een tw eede groep zou  kunnen worden  
ontvangen, w elke toezegging door het hoofdbestuur in dank werd genoteerd.

D oor ziekte  was de heer S tiekem a  helaas verhinderd veel aan de voorbereidingen te 
doen, maar dank zij de gewaardeerde hulp van de dam es van het secretariaat en de 
aanwezigheid van de heer A . Schoutens tijdens de excursie verliep alles voor wat de  
regelingen van de zijde van de vereniging betreft uitstekend. D at neem t niet weg dat 
de hoofdzaken  van de organisatie en het geboden program m a van de zijde van de 
gastheren a fkom stig  waren en boven alle lo f verheven. H e t weer w erkte mee, want het 
was een stralende herfstdag.

Te ca. 10 u u r werd het gezelschap on t
vangen in  het „O ntvangstcentrum ”, m et 
koffie, w aarna allereerst de heer ir. G. W. 
van Stein Callenfels, d irec teur Speurw erk 
en Ontw ikkeling van de K .N .H .S  een 
w oord van welkom  sprak  en m em oreer
de dat de eerste en laatste grote excursie 
van de vereniging reeds op 27 septem ber 
1956 had p laats gevonden. N a  deze in
leiding verontschuldigde de heer Van Stein 
Callenfels zich voor verdere afwezigheid 
tijdens de excursie, m aar zegde toe ’s m id
dags bij een forum discussie w eer aan
wezig te zijn. Hij gaf vervolgens de leiding 
in handen  van de heer J. W. K ok, H oofd  
van de Public Relations G astendienst, die 
een inleiding hield over de recente  on t
wikkeling van het bedrijf en die toelichtte 
m et een aantal grafieken en tabellen, als
m ede m et een prachtige kleurenfilm  van 
het bedrijf: „Staal aan Z ee” .
V oor wat de produktie  van ruw  ijzer be
treft w orden de volgende cijfers genoemd:

Hoogoven ton ruwijzer per dag

E  2, 3 
4, 5 
6
7 (in bouw)

elk 800 a 900 
elk 2500 

4200— 4500 
7000— 9000

N a deze film  volgde een voordracht door 
ir. A. J. Brouwer, chef van de kwali- 
teitsafdeling-staal over het onderw erp 
„O xystaalbereiding” . Op duidelijke wijze 
behandelde hij de problem en rond  het 
vervaardigen van staal voor scheepsbouw 
en andere staalconstructies, u it het ijzer
erts F e v O y. H et is een gecom pliceerd 
proces om  uit deze grondstof staal te 
krijgen w aarvan de algem ene eis van 
sam enstelling m oet zijn:

F e 98 %
C 0,05— 1,5 %

M n 0,20— 1,5 %
Pm ax 0,05 %

S 0,05 %
Al +  Si +  Cu -j- C r sam en 0,1 %

A llereerst volgt door een reduceerproces 
in de hoogoven bij tem peratu ren  van 
1300 °C  a 1400 °C  de toestand ruw- 
ijzer, w aarin naast F e  voorkom en 
C  4,5 % , M n 0,5 % , Si 0,5 % , P 0,1 re
en S 0,03 % . H ieruit volgt w eer een p ro 
ces om de koolstof te verw ijderen, dus 
de eigenlijke staalbereiding waarbij 2 
hoofdaspecten opvallen a) oxyderen en 
b) tem peratuur verhogen to t ca. 1600 °C. 
H et oxydatieproces kan  plaats vinden 
m iddels een vlam  (M artin  staaloven) of

door het blazen van zuurstof met behulp  
van een zuurstoflans op het ruw ijzerbad. 
D aarbij is geen ex terne w arm tetoevoer 
m eer nodig en  het proces w ordt aanzien
lijk versneld. Dit is de zgn. „O xystaalbe
reiding”. D e versnelling van het proces 
w ord t geïllustreerd door de volgende 
cijfers:
M artin  staalfabriek

7 a 8 uur voor een lading 
O xystaalfabriek

Vz & % uur voor een lading
De m oeilijkheid is dat tijdens het zu u r
stof blazen geen m eting mogelijk is van 
het C  gehalte. N a  ca. 15 min. blazen 
w ordt gestopt en een tem peratuurm eting  
en m onsterm eting verricht, w aarbij het 
laboratorium  m iddels de com puter zeer 
snelle inform atie levert over de sam en
stelling. V ervolgens w ordt nog 2 a 3 min. 
nagew erkl om  aldus via een soort bijstu- 
ringsproces het juiste C  gehalte te ver
krijgen. Bij de oxystaalbereiding is dus de 
procesbeheersing het grote probleem . Dit 
is bij het M artinproces veel gem akke
lijker.
H et M n percentage is nu gedaald tot 
0.1 % , het percentage voor S is ongeveer

Inhoud van d it n um m er:

Excursie naar de Kon. Ned. H oog
ovens en S taalfabrieken  te 

• IJm uiden door prof. ir. J. H. 
Krietem eijer.

Scheepsbouw planning m et behulp 
van netw erktechniek door A. 
van der Vlies.

H et accom m odatie-systeem  M 1000 
door J. A. Smit.

Schotse landbrug conceptie.

C ontainerisatie bij gecom bineerd
vervoer.

N ieuw sberichten.



gelijk en P ca. 0,1 % . De inhoud van de 
convertor kan nu in de pan worden afge
tap t en op dat mom ent kan door b ij
m engen van andere stoffen de volledig 
juiste gevraagde sam enstelling worden 
bereikt. Het staal w ordt nu in blokvorm en 
gegoten die in een batterij staan opge
steld. H ierm ede is nu het oxydatieproccs 
beëindigd en de sam enstelling bereikt. 
Van verder belang is nu nog het stollings
proces. E r zijn 4 mogelijkheden:

Rimmcd of onrustig stollingsproces
In het gegoten staal zijn koolstof en zuu r
stof nagenoeg met elkaar in evenwicht. 
Bij het stollen w orden deze elem enten 
slechts zeer beperkt door de vaste stof op- 
gehom en; de rest blijft in de vloeistof, er 
ontstaat een toestand van oververzadi
ging. Dit leidt tot vorm ing van CO gas, 
met als gevolg een snelle circulatie in het 
blok.
H et bovenvlak kan daardoor niet dicht
vriezen en de gasontwikkeling kan lange 
tijd voortgaan. Desgewenst kan men na 
enige tijd, door afdekken van het blok, 
de gasontwikkeling kunstm atig stoppen. 
E r ontstaat een blok met schoongewassen, 
zuivere huid (RIM ) doch enigszins „vui
le” kern, daardoor enige ongelijkm atig
heid in eigenschappen. D e krim p welke 
tijdens het stollen ontstaat w ordt gecom 
penseerd doordat een deel van de bellen 
ingesloten raak t (bellenkransen). Deze 
wellen bij het walsen dicht.
W ordt bij voorkeur gebruikt voor dunne 
plaat, waarbij niet in de eerste plaats 
sterkte-, doch wel vervorm ingseisen ver
langd worden.

Scini-killcd of halfrustig stollingsproces
De naam  is m isleidend; 80 a 90 % van 
de zuurstof w ordt gebonden met in 
hoofdzaak silicium. Bij het stollen wordt 
aanvankelijk het evenwicht C  X O niet 
overschreden. E r kan zich geen gas o n t
wikkelen. D oordat het staal rustig in de 
vorm  blijft staan kan de blokkop dicht
vriezen. Op den duur w ordt er toch wat 
gas gevormd, er ontstaat in het blok een 
geringe overdruk w aardoor het boven
vlak enigszins bol kom t te staan.
De krim p wordt gecom penseerd door bel
len: in de blokkop ontstaat een „kaas- 
s iructuu r”. D e bellen staan niet in ver
binding m et de buitenlucht, de belwand 
kan dus niet oxyderen en de bellen wel
len bij het walsen dicht.
W ordt toegepast voor gewoon construc- 
tiestaal of scheepsplaat.

Fully-killed of rustig stollingsproces
Hierbij w ordt met Si zover gedesoxy- 
deerd, dat elke gasontwikkeling ach ter
wege blijft. E r ontstaat een diep ingesne
den krim pholte, die meestal in verbinding 
slaat met de buitenlucht, daardoor vuil is 
en aanleiding geeft tot dubbelingen bij 
uitwalsen. D aardoor is het rendem ent 
laag. D oor opzetten van een isolerende 
kop (reservoir van vloeibaar staal om de 
krim pholte op te vullen), of „nagieten” , 
w ordt het rendem ent hoger, al blijft de 
m ethode duurder dan de vorige. H eeft 
een wat ru im er toepassingsgebied dan

halfrustig staal. Zo is op deze wijze ho
gere sterkte of slijtvastheid te bereiken.

Aluminium treated (of silicium and 
aluminium treated) proces
De blokstructuur is dezelfde als bij het 
vorige type. Het gebruik van Al dient niet 
alleen om de zuurstof doch ook de stik
stof te hinden. Bij passende wals- en 
gloeibehandeling ontstaat een staalsoort 
met bijzondere eigenschappen, bijv. „fijn
korrelig” staal van goede kerftaaiheid.

Na deze voordracht volgde een inleiding 
door ir. H. J. Cortèl, plv. chef van de 
kwaliteitsafdeling, over het onderw erp 
„V ervaardiging van Scheepsplaat”. U it
gegaan w ordt van de verschillende „G ra- 
des” voor scheepsplaat zoals die door de 
klassebureaus zijn vastgelegd. M en kent 
de grades A t / m  E (St. 41) die in opklim 
m ende reeks een aanwijzing geven voor 
de toenem ende taaiheid, of betere eigen
schappen tegen bros breken. V oorts zijn 
er de grades AH t /m  EH  (St 50). De 
overgang van A t /m  E  naar A H  t /m  E H  
betekent een toenam e van de trekvast
heid. U itvoerig ging de heer Cortèl in op 
de m ethoden w aardoor de verschillende 
eigenschappen w orden verkregen. V oor 
de sterkte zijn de elem enten C, M n en Si 
van belang (resp. 0,2 % , 1,5 %  en 0 ,5% ).

De verhouding M n /C  is van belang voor 
de taaiheid en lasbaarheid. Deze zijn 
daarom  in de norm en van de klassebu
reaus vastgelegd. Bij de walserij heeft 
men nu de mogelijkheid om de eigen
schappen van het staal verder te b e ïn 
vloeden. M en kan  door norm aliseren van 
platen bij ca. 900 °C  de korrel verfijnen 
en de vloeigrens verhogen, dus dê taai
heid vergroten. N aast norm alisering bij 
de staalfabricage kan in de walserij het 
proces van „laag afw alsen” w orden toe
gepast, d.w.z. bij een zo laag mogelijke 
tem peratuur. M en laat de plaat van ca. 
900 °C  afkoelen tot 760 °C  a 800 °C  en 
geeft dan de laatste steken bij de lagere 
tem peratuur. M en verkrijgt een fijnere 
korrel en behalve een lagere tem peratuur 
is ook een zo groot mogelijke reductie 
daarop  van invloed. D e austenitische 
s truc tuu r heeft een hom ogene korrel ver
deling. Bij het walsen w orden de korrels 
in elkaar gedrukt en  er ontstaan rondom  
de korrels, door rekristallisatie, kiem en, 
die w eer tot grotere korrels kunnen 
groeien. Bij een grote reductie ontstaan 
veel kiem en, dus fijnere structuur. Bij 
een lage tem peratuur is de groeisnelheid 
van de kiem en laag en w ordt dus de fijne 
korrelstructuur behouden.
Een lage afw alstem peratuur betekent ech
ter voor een dikke plaat 4 a 5 m inuten 
wachten. D aarm ede gaat een kostenver
hoging gepaard in de orde van grootte 
van ƒ 1 0 0 ,—  per m inuut. In  dat geval 
zal m en voor de dikke plaat beter tot no r
maliseren overgaan. In  deze voordracht 
kom t duidelijk naar voren welk een be
langrijke plaats de w alsm ethode inneem t 
bij het verkrijgen van bepaalde staal- 
kwaliteiten.
N a beide voordrachten is er tijdens het 
gebruiken van een aperitief gelegenheid

tot het stellen van vragen w aarvan door 
een aantal leden w ordt gebruik gem aakt. 
Om ca. half één w ordt de discussie afge
broken voor de lunch; de nog open staan
de vragen kunnen bij de forum discussie 
aan het eind van de dag nog worden be
handeld.
D e koffiem aaltijd was voortreffelijk en 
de gastheren hadden ervoor gezorgd dat 
aan elke tafel met ca. 6 verenigingsleden 
er tenm inste één m edew erker van de 
K .N .H .S . aan zat om  w aar nodig op v ra
gen te kunnen ingaan.
Om half 2 volgde een rondgang door het 
bedrijf, waarbij m et 2 bussen een bepaald 
traject w erd afgelegd. V anaf het ont- 
vangstcentrum  (1), zie plattegrond, w erd 
om de staalhaven gereden, tussen de wal- 
serij-west en de warmwalserij door, langs 
de M artinstaalfabriek  richting H oog
ovens 1 t /m  5, langs de Ingenhouszweg 
en de sin terfabriek  naar een punt tussen 
de buitenkaden 1 en 2 aan de buiten
haven (2). Vervolgens langs ertsopslag 2 
in de uiterste Z.W . hoek (3) van het en o r
me terrein, langs de W estelijke begren
zing noordw aarts langs de slakput en dan 
de W indm achineweg oostw aarts w aar wij 
de nieuwe Hoogoven 6 zien en de H oog
oven 7 in aanbouw  (4). V an nierat vol
gen de groepen elk een eigen route om  in 
andere volgorde hetzelfde te zien.
Bezichtigd w orden de oxystaalfabriek 1 
of 2 (punten 5 en 6 op de kaart), de 
walserij voor dikke p laat (7) en de blok- 
en knuppel walserij (8). Bij deze rondgang 
was een groot aantal m edew erkers van 
de K N H S aanwezig om uitleg te geven. 
Een voortreffelijke regeling 1 D aar het 
tijdschem a een rondrit over het terrein  
dat zich reeds ver ten noorden van W ijk 
aan Zee uitstrekt, niet toelaat w ordt weer 
terug gereden naar het ontvangstcentrum  
alw aar verfrissingen w orden aangeboden. 
T ot ongeveer kw art voor 5 is er gelegen
heid om vragen te stellen aan een forum  
bestaande uit de heren ir. G. W. van Stein 
Callenfels, ir. Brouwer, ir. C ortèl en de 
heer K ok. D oor een 10-tal aanwezigen 
w orden vragen gesteld w aarop het forum  
uitvoerig ingaat. De vragen hadden b e
trekking op velerlei onderw erpen, w aar
onder bedrijfstechnische en m eer econo
m ische, die verband hielden m et betrek
kingen in de K olen- en Staalgem eenschap 
en de vestiging op de M aasvlakte.
A an het slot vertolkte prof. K rietem eijer 
de dank van alle deelnem ers aan deze 
excursie voor alles wat de gastheren en 
al hun m edew erkers hebben geboden. Hij 
vergeleek daarbij het huisteken van de 
K .N .H .S ., een (zee)ster omgeven door 5 
staalplakjes, met het vlagm erk van onze 
vereniging, waarbij vooral de V n aa r vo
ren kom t. Z inspelend op de betekenis 
van „K w aliteit” van het sterteken en van 
„V ictorie” van het V teken en de relatie 
daartussen bood spreker als klein ge
schenk van dank en herinnering aan deze 
wel zeer geslaagde excursie aan de heer 
V an Stein Callenfels een verenigingsvlag- 
getje op nikkelen standaard  aan. Een 
w arm  applaus van de leden der vereni
ging onderstreepte de uitgesproken dank
w oorden.



Bij het afscheid deed de heer K ok de 
toezegging dat de leden die door de n u 
m erus fixus, die de K .N .H .S . op p rak ti
sche gronden m oet stellen, n iet in staat 
waren aan  deze excursie deel te nem en 
desgewenst alsnog in de gelegenheid w or
den gesteld om  b innenkort of volgend

voorjaar een bezoek te  brengen. Deze 
uitnodiging werd in dank  aanvaard.

H et was een zeer geslaagde en leerzam e 
excursie n aa r één van de zeer grote on 
dernem ingen in ons land, die een be
langrijk p roduk t levert voor de scheeps-

bouw nijverheid: Staal. V oor de geïnteres
seerde lezers volgt h ierna nog een be
schrijving van de K .N .H .S . ontleend aan 
een brochure die aan de deelnem ers bij 
het afscheid w erd verstrekt.

prof. ir. J. H. K rietem ijer

V

K O N I N K L I J K E  N E D E R L A N D S C H E  H O O G O V E N S  EN  S T A A L F A B R IE K E N  N .V .  
EN A A N G E S L O T E N  B EDRIJVEN

Inleiding
T oen in W est-E uropa in de tweede helft 
van de vorige eeuw de industrialisatie 
steeds m eer doorzette, bleef de N eder
landse econom ie nog voornam elijk geba
seerd op handel en landbouw. T och 
kw am en vooral na  1870, dank zij de 
gunstige ligging van ons land en de toe
genom en econom ische bedrijvigheid, ook 
verw erkende industrieën —  en m et nam e 
ijzer- en staalverw erkende bedrijven —  
to t ontwikkeling.
Een ijzer- en  staalproducerende industrie 
kw am  in die tijd echter nog niet to t stand 
als gevolg van het gebrek aan inheem se 
grondstoffen (kolen en ijzererts). I jz e r
erts w ordt in N ederland  niet gevonden en 
de Lim burgse kolenproduktie was aan het 
einde van de vorige eeuw nog slechts 
beperkt. In de landen rondom  N ederland 
ontstonden de ijzer- en staalproduceren
de industrieën in de b u u rt van de kolen
en ertsvindplaatsen (Roergebied, L o tha
ringen, N oord-F rankrijk , België, L uxem 
burg  en Engeland).
D e ijzer- en  staalverw erkende industrie 
in N ederland was voorlopig aangewezen 
op de invoer van h aa r grondstoffen (ruw- 
ijzer en w alserijprodukten). D eze afhan
kelijkheid werd, naarm ate  deze industrie 
in het begin van de tw intigste eeuw v er
der to t groei kw am , steeds m eer als een 
bezw aar gevoeld. E en nieuw e ontw ikke
ling m aakte het m ogelijk om aan dit be
zw aar tegem oet te kom en.
D oor een teko rt aan geschikte b innen
landse ertsen gingen verschillende W est- 
europese ijzer- en staalproducerende lan
den, w aaronder D uitsland, e r in de loop 
der jaren  steeds m eer toe over hoog
w aardige, buitenlandse ertsen in te voe
ren. Een belangrijk  deel van deze ertsen 
passeerde de doorvoerhaven R otterdam . 
D eze gang van zaken was van grote bete
kenis voor de m ogelijkheden to t vestiging 
van een ijzer- en staalproducerende in 
dustrie in N ederland. Im m ers, het was 
duidelijk, dat genoem de ertsen —  door 
een besparing op overlaad- en transport
kosten —  aan de N ederlandse kust goed
koper betrokken  zouden kunnen w orden 
dan bijvoorbeeld in  D uitsland.

V oorts bleek, dat aan  de N ederlandse 
kust ook kolen u it D uitsland en Engeland 
n aar verhouding goedkoop verkregen 
zouden kunnen  w orden, terwijl de pro- 
duktie der N ederlandse mijnen steeds 
verder toenam . V erder realiseerde men 
zich, dat een aan de kust gelegen ijzer
en  staalbedrijf, dat tevens over goede 
spoorweg- en  binnenvaartverbindingen 
m et het achterland zou beschikken, zijn 
eindprodukten  (ruw ijzer en w alserij
produkten) onder gunstige voorw aarden 
zou kunnen exporteren. D oor al deze 
factoren  verloor de stelling, dat een ijzer
en staalbedrijf bij voorkeur in de n ab ij
heid van erts- of kolenm ijnen gevestigd 
zou m oeten w orden, aan kracht. M en be
sefte, dat een vestigingsplaats aan de 
kust even grote, zo n iet grotere voor
delen zou kunnen bieden.
T oen  de eerste w ereldoorlog in het bij
zonder duidelijk m aakte, hoe afhankelijk 
de N ederlandse verw erkende industrieën 
van het buitenland w aren, werd tot 
stichting van een ijzer- en  staalproduce
rende industrie, een basisindustrie, aan 
de N ederlandse kust bij IJm uiden beslo
ten. In 1918 w erd K oninklijke N eder- 
landsche H oogovens en Staalfabrieken 
N .V . opgericht.

Groei
A anvankelijk werden tw ee hoogovens en 
een batterij kooksovens gebouw d, doch 
reeds om streeks 1930 kw am en de eerste 
uitbreidingen to t stand. E r werd een 
derde hoogoven gebouw d en in sam en
w erking m et de N .V . Bataafse Petroleum  
M aatschappij (BPM ) en de E erste N eder- 
landsche C em ent Industrie w erden res
pectievelijk een fabriek  voor stikstofm est- 
stoffen (N.V. M ekog) en een cem ent
fabriek (Cemij N .V .) opgericht.
A an het eind der jaren  dertig  werd to t de 
bouw  van een m artinstaalfabriek  en een 
walserij voor dikke p laat besloten.
In  dezelfde tijd bouw de een  N ederlandse 
vatenindustrie een walserij voor dunne 
plaat in de om geving van H oogovens. 
Deze walserij werd tijdens de tweede 
w ereldoorlog door H oogovens overgeno
m en.

Deze oorlog m aakte aan de periode van 
expansie een ontijdig einde. Aan de in
stallaties w erd grote schade toegebracht 
door bom bardem enten en dem ontages 
(zo werd bijv. de walserij voor dikke 
plaat afgebroken en weggevoerd). N a  de 
bevrijding w erd het herstel met v o o rt
varendheid te r hand genom en. D e w al
serij voor dikke plaat werd u it D uitsland 
teruggehaald en in recordtijd  weer in 
IJm uiden opgebouwd. O p 1 april 1947 
kon m et de produktie van dikke platen 
w orden begonnen.

In verband met de zeer grote vraag naar 
w alserijprodukten (speciaal die naar 
dunne platen en vertind blik) w erd nu 
ook met de uitvoering van verdere u it
breidingsplannen een begin gem aakt.

Deze om vatten o.m . een verhoging van 
de p roduk tie  van ruw ijzer en ruw staal, 
de bouw van een blokwalserij voor de 
fabricage van p lakken (halffabrikaten), 
die enerzijds verw erkt zouden w orden jn 
de bestaande walserij voor dikke plaat 
en anderzijds bestem d zouden zijn voor de 
op te richten breedbandinstallaties, be
staande u it een w arm bandw alserij, een 
koudbandw alserij en  een vertinnerij.

O m  financiële redenen w erd in 1950 be
sloten de te bouw en breedbandw alserijen 
in een aparte N .V . —  B reedband N .V . —  
onder te brengen, w aarin de N ederlandse 
staat de voornaam ste aandeelhouder was. 
N a een bijzonder snelle bouw konden de 
nieuwe installaties in de loop van 1952 
en 1953 in gebruik w orden genom en. Be
gin 1965 heeft Hoogovens het aandelen
pakket dat de S taat in B reedband bezat, 
overgenom en, w aarna  B reedband kon 
w orden geliquideerd. N a  1953 bleef de 
vaart bij de u itbreid ingen erin. D e nieuwe 
walserijen veroorzaakten  dergelijke hoge 
pieken in het elektriciteitsverbruik, dat 
een eigen hogedrukcentrale versterking 
m oest brengen. D e vraag n aa r grondsto f
fen nam  toe.

N og tw ee kooksbatterijen  w erden daarom  
bijgebouwd. Ook de kunst van het ijzer- 
m aken verbeterde. Een betere voorbe
handeling van het erts betekent een hoge
re produktie  van ruwijzer. In  1956 kwam



de eerste sinterband van de ertsvoorberei
ding in gebruik, vier jaar later volgde een 
tweede sinterband. De wereld bleef v ra
gen naar meer staal en Hoogovens gaf in 
1956 antw oord op die vraag met een 
zesde staaloven in de m artinstaalfabriek. 
De toenem ende behoefte aan ijzer leidde 
to t het bouwen van de vierde hoogoven. 
Begin 1958 werd de oven in gebruik ge
nomen. In datzelfde jaar kwam een staal
fabriek in bedrijf, die w erkt volgens het 
oxystaalprocédé.
Deze oxystaalfabriek kreeg twee 60-tons 
Converters. Eveneens in 1958 kwam  de 
eerste vertinningsbaan van de elektroly
tische vertinnerij gereed.
T er verhoging van de produktie van oxy- 
staal werden in de loop van 1961 de twee 
60-tons Converters vervangen door drie 
„vaten”, m et een capaciteit van 100 ton 
elk.
Eind 1961 kwam  de vijfde hoogoven ge
reed. Bij de plaatwalserijen werd in dat 
jaar een tweede koudw alsgroep voltooid 
en het jaar daarop  volgde een tweede 
vertinningsbaan voor het m aken van elek
trolytisch vertind blik.
T o t dan toe had Hoogovens zijn produktie 
beperkt to t zogenaam de platte produkten. 
E ind 1964 volgde de stap naar geprofi
leerde produkten. In novem ber van dat 
jaa r werden de kaliberwalserijen officieel 
in gebruik genom en. Tevens onderging de 
ertsvoorbereiding, die inm iddels drie 
sinterbanden om vatte, een belangrijke uit
breiding met een breek- en zeef installatie. 
In 1967 werd de vertinnerij uitgebreid 
m et een derde elektrolytische vertinnings
baan, die tevens geschikt is voor elek tro
lytisch verzinken.
In de loop der jaren werd tevens het aan
tal kooksbattcrijen aanzienlijk uitgebreid. 
Het bedraagt thans acht. De fabriek 
voor stikstofm eststoffen (M ekog) en de 
cem entfabriek  (Cemij) hebben na de oor
log eveneens aanzienlijke uitbreidingen 
ondergaan.

Uitbreidingen
Eind 1965 w erd besloten de ruw staal- 
produktie te verhogen to t 4 miljoen ton 
per jaar. H et plan voorzag in de bouw 
van:
—  een tweede ertskade en ertsopslag;
—  een pelletfabriek;
—  een zesde hoogoven;
—  een tweede oxystaalfabriek;
—  een derde blokwalserij;
—  een tweede w arm bandw alserij.
D eze installaties werden in de jaren  1967- 
1970 successievelijk in gebruik genom en. 
In 1968 werd een volgend uitbreidings- 
program m a aangekondigd. H ierin zijn 
o.a. de volgende installaties opgenom en:
—  een zevende hoogoven;
—  een beitserij;
—  een tweede koudbandw alserij.
H ierdoor zal het m ogelijk zijn de ruw- 
staalproduktie in IJm uiden in het begin 
van de jaren zeventig te verhogen to t 5,25 
miljoen ton  per jaar.

Tabel 1.
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niet het net van de N ederlandse Spoor
wegen. (V oor ertsopslag: zie figuur 2)

PRO DUK TIE-EEN H EDEN
(Zie produktieschem a figuur 3) 
Kooksovens
F.en van de voornaam ste grondstoffen 
voor de produktie van ruwijzer —  kooks 
—  wordt grotendeels in de eigen kooks- 
fabriek vervaardigd. In acht kooksoven 
batterijen w ordt meer dan 4700 ton kolen 
per etm aal tot kooks verwerkt. Het tijdens 
de garing vrijkom ende kooksovengas 
wordt in een bijproduktenfabriek gezui
verd. Ruwe teer, am m oniak, benzol en 
zwavelwaterstof worden hier uit het gas 
afgescheiden. Ben gedeelte van het ge
zuiverde gas w ordt aan M ekog geleverd, 
die o.a. op basis hiervan kunstm eststoffen 
en enige andere chemische produkten ver
vaardigt. T ot eind 1968 werd kooksoven
gas aan gemeenten in N oord-H olland ge
leverd. N u alle gem eenten in het gebied 
op het aardgasnet van de G asunie zijn 
aangesloten, w ordt het kooksovengas ge
leverd aan de Provinciale Elektriciteits
centrale van N oord-H olland, terwijl 
tevens een deel w ordt gebruikt voor ver- 
w arm ingsdoeleinden in het eigen bedrijf.

Ertsvoorhcreiding
Eind 1956 kwam een sinterinstallatie met 
een sinterband gereed, w aarin fijnertsen 
en concentraten tot grotere stukken aan- 
eengesinterd w orden en zodoende uitste
kend geschikt zijn voor het hoogoven- 
proces. Inm iddels telt deze fabriek drie 
sinterbanden. De ertsvoorbereiding om vat 
voorts een breek- en zeefinstallatie.
Begin 1970 werd de pelletfabriek in ge
bruik genom en. Deze fabriek m aakt 
pellets (ertsknikkers), een geschikte grond
stof voor de hoogovens. De fabriek be
staat u it een malerij, een vorm erij en een 
branderij. Op een speciaal mengveld w or
den de ertsen voor de pelletfabriek ge
mengd.

Transport en grondstoffen
Hoogovens beschikt over een zeehaven, 
die een directe verbinding met zee heeft

Fig. 1. De zeehaven kan schepen van 100.000 ton ontvangen.

Deelnemingen
Van het begin van zijn bestaan af heeft 
Hoogovens deelnem ingen in andere m aat
schappijen gehad. Deze deelnemingen 
liggen zowel op het gebied van staal 
(Koninklijke D em ka Staalfabrieken N V  
te U trecht, Hoesch AG  te D ortm und) als 
op het terrein  buiten het eigenlijke staal- 
vlak.
T o t de laatste categorie behoren onder 
m eer A lum inium  Delfzijl N V , Cindu- 
K ey & K ram er NV , C em entfabriek 
IJm uiden (Cemij) NV , Cem entfabriek 
Rozenburg N V  en de in 1961 opgerichtc 
Verenigde K unstm estfabrieken M ekog- 
A lbatros (V K F) N V , w aarvan NV  M ekog 
één der w erkm aatschappijen is. Z ie tabel 
1.

Organisatie
Koninklijke N ederlandsche Hoogovens en 
S taalfabrieken NV  (Hoogovens) en aan-, 
gesloten bedrijven te IJm uiden, w aar 
m aart 1970 21.400 personen werkzaam  
w aren, vorm en in vele opzichten een tech
nische en  sociale eenheid.
D e aangesloten bedrijven betrekken hun 
grondstoffen geheel of gedeeltelijk van het 
hoofdbedrijf. N V  M ekog verw erkt kooks
ovengas bij de fabricage van stikstofmest- 
stoffen en betrekt daartoe van derden ook 
grote hoeveelheden aardgas, terwijl Cemij 
N V  slak (een bijprodukt van de hoog
ovens) to t hoogovencem ent verwerkt. 
Ook de dienstenverlenende afdelingen 
van Hoogovens (laboratoria, nieuwbouw- 
afdelingen, reparatiew erkplaatsen, trans- 
portaf delingen, centrale diensten, per
soneelsafdelingen, com puterafdelingen, 
enz.) staan te r beschikking van de aan
gesloten bedrijven. H et concern om vat in 
IJm uiden drie zelfstandige, doch van 
elkaar afhankelijke ondernem ingen met 
een sterk geïntegreerde organisatie.

buiten de IJm uider sluizen om. Deze 
haven kan zeeschepen met een draagver
m ogen van circa 100.000 ton en een d iep 
gang van circa 13,70 m eter ontvangen. 
(Zie figuur 1).
H et fabrieksterrein heeft bovendien via 
een viertal binnenhavens aansluiting op 
het N oordzeekanaal en via dit kanaal op 
het W esteuropese achterland.
De binnenkom ende zeeschepen voeren 
ijzererts aan u it W est-Afrika, Brazilië, 
Canada, Zweden en andere landen.
V an overzee w orden ook kolen uit de 
Verenigde Staten geïm porteerd. De kolen, 
die u it W est-Duitsland afkom stig zijn w or
den per binnenschip of per spoor aange
voerd.
H etzelfde is het geval m et de derde voor 
de produktie van ruw ijzer benodigde 
grondstof, kalksteen, die uit België komt. 
Twee spoorlijnen verbinden het bedrijf
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Fig. 3. Produktieschema.

' H oogovens
H et bedrijf beschikt over zes hoogovens 
die in 1969 ruim  3,4 miljoen ton ruwijzer 
p roduceerden (figuur 4). H et ruwijzer, 
dat tengevolge van het reductieproces in 
een hoogoven ontstaat, w ordt 5 tot 7 maal 
per etm aal aan de onderzijde van de oven 
afgetapt. T ijdens de aftap  stroom t het 
vloeibare ruwijzer in een m engerwagen. 
die het n aa r de staalfabrieken vervoert. 
H et hoogovengas, bijprodukt van het 
produktieproces, w ordt, voor zover het 
niet in het eigen bedrijf w ordt benut 
(centrale, w indverhitters, kooksovens, 
enz.), aan de PE N -centrale in de nabijheid 
van het bedrijf geleverd. H et grootste deel 
van het andere bijprodukt, hoogovenslak, 
w ordt na granulatie met w ater (gefor
ceerde stolling) door Cem ij verw erkt als 
een der grondstoffen voor de cement- 
fabricage. De niet-gegranuleerde slak 
w ordt naar de slakput gebracht. N a ver
w erking (breken en zeven) door Pelt & 
H ooykaas N V  is de slak geschikt als m a
teriaal voor de aanleg van wegen en 
terreinverharding. Pelt & H ooykaas ver
w erkt voor dit doel ook staalslak.

Staalfabrieken
In  de oxystaalfabrieken w ordt oxystaal 
vervaardigd door in converters nagenoeg 
zuivere zuursto f op v loeibaar ruw ijzer te 
blazen. V oor koeling w ordt schrot toege

voegd. D e eerste oxystaalfabriek beschikt 
over drie converters elk m et een capaciteit 
van 100 ton. Als het vloeibare staal in een 
converter na ongeveer drie kw artier ge
reed is, w ordt het afgetapt in een gietpan. 
De volle gietpan die ongeveer 100 ton 
staal bevat w ordt vervolgens op een elek
trisch aangedreven dw arstransportw agen 
naar de giethal vervoerd, w aar het staal 
in gietijzeren blokvorm en, die op lage, 
p latte treinw agens staan opgesteld, w ordt 
gegoten. Deze gietwagens met de gevulde 
blokvorm en rijden naar de stroophal. 
W anneer het staal in de vorm en vol
doende is gestold, kan  de stroopkraan  de 
blokvorm  van het blok verw ijderen, w aar
na de blokken staal (8-28 ton gewicht) 
aan een van de blokwalserijen w orden 
afgeleverd. E ind 1968 werd de tweede 
oxystaalfabriek in gebruik genom en, die 
beschikt over twee converters, elk m et een 
nuttige inhoud van 250 ton. In 1969 werd 
in deze beide oxystaalfabrieken 3,4 m il
joen ton  staal vervaardigd (figuur 5).
De derde staalfabriek, de m artinstaal- 
fabriek, beschikt over zes vaste 200-tons 
ovens. In deze staalfabriek w orden tijdens 
een proces, dat 7 tot 9 u u r duurt, schrot 
en van de hoogovens afkom stig vloeibaar 
ruw ijzer omgezet in ruw staal. D e lading 
van een oven (circa 200 ton  ruwstaal) 
w ordt vervolgens in een gietpan uitge
goten. V anuit deze pan  w ordt het vloei
bare  staal op dezelfde wijze als in  de oxy

staalfabrieken in blokvorm en gegoten. De 
m artinstaalfabriek  produceerde in 1969 
ruim  900.000 ton staal.

Blokwalserijen
D e blokken, die van de stroophal kom en, 
w orden in de blokw alserijen in putovens 
to t de vereiste w alstem peratuur van circa 
1300° C verhit. In  blokwalserij 1 w orden 
zij in een zwaar, door een 7200 pk-m otor 
aangedreven duow alstuig uitgewalst to t 
stroken van 10 a 30 cm  dikte. E en schaar 
m eteen  m axim um  knipdruk van 1500 ton 
snijdt deze stroken in stukken, plakken ge
naam d, die op oppervlaktefouten  gecon
tro leerd  en d aa rn a  opgeslagen w orden, 
alvorens verder verw erkt te w orden in de 
walserij voor dikke plaat of in de w arm 
bandw alserij. D e tweede blokwalserij ver
vaardigt behalve plakken voor de w arm 
bandw alserij ook halffabrikaten  (stangen 
of blooms) ten behoeve van de knuppel- 
walserij.
De derde blokwalserij, die in 1969 in ge
bruik w erd genom en, zal in de toekom st 
blokken to t 45 ton  uitwalsen.

Walserij voor dikke plaat
E en deel van de in blokwalserij 1 vervaar
digde plakken w ordt als grondstof in de 
walserij voor dikke plaat gebruikt. N adat 
de plakken daar allereerst opnieuw verhit 
zijn, w orden zij in een voorw alstuig (duo)
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en een eindwalstuig (kwarto) uitgewalst 
to t dikke en m iddeldikke plaat. In 1969 
werd in deze walserij 480.000 ton plaat 
vervaardigd in dikten van 3-100 mm, (in 
speciale gevallen ook dikker), voor staal
constructies van allerlei aard.
Een gedeelte van de produktie van deze 
walserij vindt zijn weg naar de scheeps
bouw en w ordt vervaardigd volgens de 
voorschriften van de internationale clas
sificatiebureaus als Lloyd's Register of 
Shipping, Bureau Veritas, A m erican Bu
reau of Shipping, Det N orske V eritas en 
G erm anischer Lloyd. Ook genormali
seerde plaat (ketelplaat e.d.) w ordt in 
deze walserij vervaardigd. De walserij be
schikt voorts over een installatie voor het 
conserveren van staalplaat.

Warmbandwalserijen
In warm bandwalserij 1 w ordt een deel van 
de door de blokwalserijen afgeleverde 
plakken in doorschuifovens op de ge
wenste w alstem peratuur gebracht. V er
volgens worden de plakken in een 
kw arto-voorwalstuig en zes kwarto-eind- 
walstuigen uitgewalst tot banden van 2-8 
mm dikte en  200 a 500 m  lengte, die op 
haspels to t rollen w orden gewikkeld. Een 
deel van de warmgewalste rollen w ordt —  
al dan niet to t platen gesneden —  ver
kocht.
In de tweede warm bandwalserij, die in

Fig. 4. Hoogoven 6

1969 in gebruik werd genomen, kan het 
m ateriaal worden uitgewalst to t een 
breedte van ruim  2  m eter (figuur 6). 
In  1969 werd in deze beide walserijen 

circa 2 miljoen ton warm gewalste rollen 
geproduceerd, w aarvan een belangrijk 
deel als zodanig werd verkocht en het 
overige deel werd uitgewalst in de koud- 
bandwalserij.

Koudbandwalserij
Een onderdeel van de koudbandw alserij 
is de beitserij w aar in twee banen de 
warmgewalste rollen van de tijdens het 
walsen ontstane oxydelaag worden o n t
daan door beitsen met zoutzuuroplossin- 
gen.
Het grootste gedeelte van de gebeitste 
rollen is bestemd om in de koudbandw al
serij verder te worden uitgewalst. Dit ge
schiedt in een groep van vier kwarto-wals- 
tuigen, w aarin warmgewalste band bijv. 
met een dikte van 2.5 mm tot koudge- 
walst band met een dikte van 1 mm w ordt 
uitgewalst. N a enige verdere bewerkingen 
(gloeien, koud nawalsen, oliën e.d.) wor
den de koudgewalste banden als rollen, 
of —  na gesneden te zijn —  als koudge
walste platen verkocht. Het tweede (vijf- 
tuigs) koudbandw alstuig is bestemd voor 
de produktie van blik. In 1969 werd ruim 
1 miljoen ton voor de verkoop bestem de 
koudgewalste plaat en rollen geprodu
ceerd.

Vertinnery
Een deel van het koudgewalste band 
w ordt dus gebruikt voor de vervaardiging 
van vertind blik. In  de dompelverlinnerij 
worden koudgewalste rollen blik (0 ,2-0,5



Fig. 6. Eindgroep warmbandwalserij 2.

mm dik) eerst op een speciale schaarbaan 
lot platen van bepaalde standaardafm etin
gen geknipt. Deze w orden na  een lichte 
beitsing in een tinbad gedompeld, waaj; zij 
van een dun tinlaagje (0,002 mm dik) 
worden voorzien. Vervolgens w orden zij 
gespoeld en gedroogd om ten slotte door 
middel van een visuele inspectie door 
contrôleuses te w orden gekeurd. In  de 
elektrolytische vertinnerij, w aar drie ver- 
tinningsbanen in gebruik zijn, w ordt het 
staal als één doorlopende band door de 
installaties gevoerd, tijdens welk proces 
door middel van elektrische stroom  een 
dun tinlaagje (0,0004-0,0016 mm dik) op 
het staal w ordt neergeslagen. In 1969 
werd ruim  440.000 ton vertind blik ver
vaardigd.

Kalihcrwalscrijcn
Eind 1964 werden de kaliberwalserijen in 
gebruik genomen. Dit complex, met een 
totale lengte van 1100 m eter en een 
grootste breedte van 160 m eter, bestaat
o.m. uit een keten van drie walserijen, t.w. 
blokwalserij 2, de knuppelwalserij en  de 
staaf- en draadwalserij, met een capaci
teit van 300-350.000 ton eindprodukt per 
jaar. De capaciteit is afhankelijk van het 
te walsen produktenassortim ent. Dit as
sortim ent bestaat uit rondprodukten. vier
kant, zeskant e.d., gladde en geprofileerde 
staven e.d., staafm ateriaal op ringen, 
lichte profielen, plat. In 1969 werd ruim
410.000 ton aan staaf- en draad materiaal 
vervaardigd.

Blokwalserij 2
Blokken met een gewicht van 8 ton  w or
den in de blokwalserij uitgewalst tot stan
gen (blooms) met een doorsnede van b.v. 
220 mm vierkant en een lengte van 20 
nieter. Ook kunnen blokken met een ge
wicht van m axim aal 16 ton w orden u it
gewalst tot plakken, die het uitgangs- 
produkt voor de warm bandw alserij vor
men. H et blokwalstuig bevat twee walsen. 
Iedere walsrol w ordt afzonderlijk aange
dreven door een elektrom otor van 4000 
pk. De stangen passeren op weg naar de 
knuppelwalserij een schaar, die met een

druk van 900 ton het voorste en laatste 
stuk (kop en staart) van de bloom  afknipt.

Knuppelwalserij
De continu-knuppelwalserij bestaat uit 
een voorwalsgroep van twee walstuigen 
en een eindwalsgroep van zes walstuigen. 
Zowel de voor- als de eindwalsgroep be
staan afwisselend uit verticale en hori
zontale walstuigen, w aardoor w ordt be
reikt. dat het m ateriaal tijdens het walsen 
niet behoeft te worden gekanteld. De stan
gen worden in één passage uitgewalst tot 
doorsneden die variëren van 130 tot 50 
mm vierkant. H et m ateriaal w ordt, zodra 
het uit het laatste walstuig kom t, door een 
roterende schaar tot knuppels geknipt niet 
een lengte van tw aalf m eter of m inder. 
De knuppels vorm en het uitgangsprodukt 
voor de staaf- en draadwalserij.
Voorts wordt een gedeelte van dit half- 
produkt verkocht (figuur 7).

Staaf- en draadwalserij
Deze continu-walserij bestaat uit 37 wals
tuigen, verdeeld over 7 walsgroepen. De 
opstelling van de walsgroepen geeft de 
mogelijkheid om , afhankelijk van de m aat 
van het eindprodukt, het m ateriaal m eer 
of m inder walstuigen te laten doorlopen. 
K nuppels met een doorsnede van 80 mm 
vierkant, 12 m eter lengte, w orden o.m. 
gebruikt voor de produktie van staaf
m ateriaal van 8 t /m  18 mm dikte. K nup
pels met een doorsnede van 100 m m  vier
kant worden ingezet voor staafm ateriaal 
met een dikte van 19 t /m  40 mm (figuur 
8) .

N V  MEKOG
NV M aatschappij tot Exploitatie van 
Kooksovengassen (M ekog) werd in 1928 
opgericht als een dochterondernem ing van 
de NV  Bataafse Petroleum  M aatschappij 
en Hoogovens. A anleiding tot oprichting 
was de bij de BPM  naar voren gekom en 
wenselijkheid ervaring op te doen met de 
verwerking van aardgassen, die het u it
gangsm ateriaal zouden kunnen vorm en 
voor de vervaardiging van synthetische 
am m oniak.

In N ederland was toentertijd geen aard 
gas beschikbaar, m aar wel kooksovengas, 
dat in voldoende m ate door de kooks- 
ovenbatterijen van Hoogovens kon w or
den geleverd. V andaar dat besloten werd 
een fabriek op te richten, die de kooks
ovengassen van Hoogovens kon v e r
werken tot am m oniak en deze vervolgens 
tot stikstofm eststoffen.

Vooral na de tweede w ereldoorlog heeft 
het bedrijf zich sterk uitgebreid en werden 
olie (1957) en aardgas u it het W estland 
(1960) voor de bereiding van w aterstof ge
ïntroduceerd. De ontwikkeling in de 
kunstm estindustrie heeft het wenselijk ge
m aakt te gaan sam enw erken met een fos- 
faatindustrie. D it vond zijn beslag in 1961 
door de fusie met A lbatros Superfosfaat- 
fabrieken N V  te U trecht. M ekog en Al
batros vorm en thans de twee w erkm aat
schappijen van de Verenigde Kunstm est- 
fabrieken M ekog - A lbatros NV  (V K F), 
gevestigd te U trecht, w aarvan de NV 
Bataafse Petroleum  M aatschappij in Den 
Haag, Zout-K etjen  N V  te Hengelo en 
Hoogovens aandeelhouders zijn.
In 1966 werd in IJm uiden ruim  700.000 
ton gem aakt aan vaste eindprodukten. 
Het belangrijkste produk t is kalkam m on- 
salpeter. A ndere produkten zijn kalk- 
salpeter, m agnesam on en m engm esten. 
V oorts w orden er salpeterzuur, aram o- 
nium nitraatoplossing en watervrije am 
m oniak geproduceerd.
D e sam enw erking met A lbatros in het ver
band van V F K  heeft voorts geleid tot de 
bouw van een am m oniakfabriek op basis 
van aardgas, w aarvan de capaciteit onge
veer het dubbele bedraagt van die van de 
fabriek van M ekog in IJm uiden, alsmede 
van een ureum fabriek. De am m oniakfa-



Fig. 8. Voorwalsgroep staaf- en draadwalserij.

briek en de ureum fabriek  werden m edio 
1967 op het terrein  van fabriek  Pernis van 
A lbatros in gebruik genom en.
De am m oniakfabriek  in Pernis is eigen
dom van een aparte m aatschappij, de A m 
m oniak U nie N V , w aarin  de Badische

Anilin und Sodafabrik A G  te Ludwigs- 
hafen en M ekog gelijkelijk participeren.

CEMIJ N .V .
De C em entfabriek  IJm uiden (Cemij) NV  
werd in 1930 door Hoogovens opgericht

in sam enw erking met de Eerste N ed er
landse C em ent Industrie (EN C I) NV te 
M aastricht, met het doel de bij het hoog- 
ovenproces vrijkom ende slak te  verw er
ken tot hoogovencem ent, die in gegranu
leerde vorm  aan Cem ij geleverd w ordt, 
sam en te malen met portlandcem entklin- 
ker, een halffabrikaa t van een portland- 
cem entfabriek o nder toevoeging van een 
kleine hoeveelheid gips.
Een 16-tal betonnen silo’s kunnen als 
tussenopslag dienen voor het cem ent, dat 
losgestort en ook in zakken verpakt w ordt 
verzonden. E r worden tw ee cem entkw a- 
liteiten vervaardigd, H oogovencem ent 
klasse A en Hoogovencem ent klasse B. 
In 1969 werd 1 miljoen ton cem ent ge
produceerd. H et bedrijf beschikt thans 
over 8 cem entm olens en is de grootste 
hoogovencem entfabriek ter wereld, (fi
guur 9).

Enige gegevens per 31 december 1969 
Hoogovens
Jaarverbruik van enige belangrijke grond
en hulpstoffen:
Stukertsen, fijnertsen, 
erts-concentraten  4.960.000 ton
Steenkolen en aan
gevoerde kooks 2.400.000 ton
K olksteen, dolom iet
en grind 700.000 ton
Schrot (inclusief eigen 
om loopschrot) 1.425.000 ton
Stookolie 385.000 ton

Jaarproduktie
Ruwijzer 3.460.000 ton
Ruwstaal in blokken 4.300.000 ton
(w aarvan
oxystaal 3.380.000 ton 
en m artin-



staal 920.000 ton)
Hoogovengas 6.300.000.000 n r !

Eindprodukten.'
Dikke plaat 
D unne warmgewalste 
Produkten 
(waarvan
rollen 1.870.000 ton

en platen 130.000 ton) 
D unne koudgewalste 
Produkten

480.000 ton 

2.000.000 ton

1.050.000 ton

Vertind blik
(waarvan
elektrisch
vertind 400.000 ton
dompel-
vertind 40.000 ton)
Elektrolytisch verzinkte 
plaat
Staaf- en draadm ateriaal 
H alffabrikaten voor derden

IVIekog
Stikstof in am m oniakvorm  
Kunstm est

440.000 ton

13.000 ton
415.000 ton
445.000 ton

140.000 ton
700.000 ton

Cemij
H oogovencem ent

Om zet Hoogovens 
IJm uiden ƒ 1569 m iljoen 
Bedrijfswinst Hoogovens 
IJm uiden ƒ 244,6 m iljoen
Personeelssterkte
P er eind februari 1970:

H oogovens 20.035 t
M ekog 1.155 !•
Cemij 210 >

1.000.000 ton

totaal 21.400
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Fig. 1. De turbinetanker „Tabriz”.

De turbinetanker Tahriz, gebouwd bij 
K ockum s M ekaniska Verkstads te Mal- 
mö, snelheid 16 knoop, werd op 28 ok
tober afgeleverd aan de reders, Wilh. 
W ilhelmsen te Oslo.

De Tabriz is de laatste van een serie 
van zeven. H et schip zal onder een drie
jarig  chartercontract varen voor Texaco. 
De Tabriz is gebouwd onder toezicht 
van Lloyd’s Register in de hoogste klas
se +  100 A l, Oil C arrier -j- LM C en in 
overeenstem m ing met de eisen van Den 
N orske Skibscontroll. De scheepsrom p 
heeft langsspanten en is voorzien van 
een cilindrische, naar boven overhellen
de boeg, verhoogd bakdek, kruiser ach
tersteven, een zesdeks brughuis en een 
gescheiden m achinekam er met één 
schoorsteen. V oor de longitudinale con- 
structiedelen in dek en bodem  is staal 
m et een vloeigrens van 36 k g f/m m 2 
toegepast.
H oofdafm etingen: lengte o.a. 316,08 m, 
lengte tussen 11. 304,76 m, breedte over 
spanten  48,77 m, holte tot bovendek 
24,50 m, diepgang 19,03 m, deadweight 
210.650 ton, laadcapaciteit 259.434 m 3, 
ballastcap. 34.092 ton, bunkercap. 
10.227 ton, pom pcap. 4 X 3.500 m 3/h , 
bru to tonnage International 106.970 
reg. ton, Suez 107.921 reg. ton.
De laadruim te is verdeeld in 6 m idden- 
en 2 X  6 zijtanks. De zijtanks nr. 3 zijn 
alleen bestem d voor ballastw ater. H et 
pijpsysteem is traditioneel, gedeeltelijk 
geautom atiseerd. Van de 104 ladingnet- 
afsluiters w orden er 26 hydraulisch b e
diend vanuit dekhuizen. De laadruim ten 
w orden bescherm d door een installatie 
voor inert gas, die 20.000 m s/ h  kan 
leveren met m axim aal een zuurstofge
halte van 5 % .
De pom pkam er bevat de vier door 
stoom turbines gedreven ladingpom pen, 
één ballastpom p van 2.700 m 3/h ,  twee 
strippingzuigerpom pen van 350 m3/ h  en 
twee deductors van 750 m3/h .  In de zij
tanks nr. 6 bevindt zich een aan de bo
venkant belast tanksysteem  voor afval
olie van 5.300 m3.
D e m achinekam er is ingericht voor be- 
dieningsloos bedrijf, waarbij de instru

m entatie in hoofdzaak gelokaliseerd is in 
een centrale console op het laagste bor
des. D e voortstuw ing geschiedt door 
turbines met drievoudige overbrenging 
van Kockum -Stal-Laval van 32.000 spk 
bij 85 om w /m in , bediend vanaf de brug 
volgens het autom atische systeem van 
Kockum-ASEA.

De stoom  w ordt geleverd door twee ke
tels, type K ockum -C om bustion Engi
neering, die elk een m axim ale capaciteit 
hebben van 66 ton oververhitte stoom 
per uur van 60,8 k g f/cm 2 en 510 °C. 
De stoom produktie w ordt bij alle belas
tingen geregeld door de elektronische 
Com bustion C ontrol van K ockum , die 
thans voor de eerste m aal tevens de re
geling van het voedingw ater omvat.

Ieder van de ketels heeft een F lam e 
G uard  van K ockum  met drie lichtgevoe
lige sensors.

H et elektrische verm ogen w ordt gele
verd door een Stal-Laval-ASEA  turbo-

dynam o van 1.250 kVA , 3 X  450 V, 
60 H z en twee dieseldynam o’s van He- 
dem ora-Pielstick-A SEA  van  resp. 1.125 
en 1.000 kVA. Bovendien is er een 
noodaggregaat van 60 kVA.

De dekm achinerie w ordt gedreven door 
stoom. In hoofdzaak bestaat deze uit 
twee ankerlieren voor ketting van 105 
mm , tien autom atische 30-tons afmeer- 
lieren en  bij de overstap twee 6,5-tons 
laadlieren. A chter het hoofddekhuis is 
een loopkraan voor 2,5 ton.

D e navigatiebrug bestaat uit een gecom 
bineerd wielhuis en kaartkam er. D e ac
com m odatie voor een 40-koppige bem an
ning is geheel lucht-geconditioneerd.

De m iddelen voor brandbestrijding om 
vatten een CCL-lage druksysteem  voor 
het geheel onder w ater zetten  van m a
chinekam er en pom pkam er. H et dek 
w ordt bescherm d door een schuimblus- 
inrichting m et een capaciteit van 2.140 1 
w ater of 15.000 1 schuim  per m inuut.



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

1. IN L E ID IN G
D e werven worden steeds m eer geconfronteerd m et de noodzaak  
van goedkoper bouwen en kortere doorlooptijden. E en goed  
opgezette planning voor de bouw van een schip is één van de 
hulpm iddelen om  aan deze eisen te voldoen. We zien dan ook, 
dat verscheidene werven hun planningssystemen aan een kriti
sche beoordeling onderwerpen, om dat de huidige wijze van 
planning de afstem m ingsproblem en tussen de verschillende 
werfafdelingen onvoldoende signaleert.

Bij de opkom st van de netw erktechniek zijn door enkele 
werven al vrij snel de voordelen onderkend welke toepassing 
van deze techniek bij het bouwen van schepen zou kunnen 
opleveren. Een aantal van deze voordelen:
—  M en w ordt gedwongen om de toe te passen bouwm ethode 
kritisch te bekijken. In  een netwerk is het niet mogelijk ver
schillende zaken vaag te laten. Sommigen beleven dit wel eens 
als een nadeel, om dat in een vroeg stadium  afspraken m aken 
moeilijk is. Toch is dit de enige m anier om een teveel aan 
im proviseren tijdens de bouw te voorkom en.
—  Uit het voorgaande volgt, dat vroegtijdig vastgesteld moet 
worden, welke gegevens nodig zijn om  de geplande activiteiten 
te kunnen uitvoeren. V ooral voor tekenkam ers is dit zeer 
belangrijk.
—  O m dat netw erken exact aangeven hoe m en denkt te gaan 
werken, w ordt m en genoodzaakt to t een zeer intensief over
leg tussen planners en produktiefunctionarissen.
—  D e werk- of bouwm ethode en de benodigde werkgegevens 
liggen, w anneer het netw erk gereed is, duidelijk vast.
—  E r w ordt een duidelijke scheiding getrokken tussen het 
vastleggen van de werkm ethode in het netwerk enerzijds en 
het plannen op tijdschaal van de activiteiten anderzijds.
—  D e aandacht wordt geconcentreerd op de activiteiten, die 
op het kritieke pad liggen. Bij de orthodoxe planning —  
waarbij dit kritieke pad onvoldoende tot uiting kom t —  
w orden achterstanden m eestal te laat onderkend en  ontstaat 
ai gauw een panieksituatie. De m anbezetting wordt opge
voerd en alles w at aangepakt kan w orden, w ordt versneld. 
De netw erktechniek biedt de  mogelijkheid alleen datgene 
te versnellen, wat het meest kritiek is.
—  Tijdens de bouw is de controle op de voortgang van de 
w erkzaam heden beter uit te voeren.
—  Bij wijzigingen van o f achterstanden in de bouw zijn de 
consequenties op de voortgang beter zichtbaar.
Toch is de netw erktechniek in verscheidene gevallen om  allerlei 
redenen in het onderzoekstadium  blijven steken. Een van 
de oorzaken hiervan is, dat de invoering van netw erktechniek 
teveel als een zaak van de planners w ordt gezien. P roduktie
functionarissen w orden er onvoldoende in  betrokken; zij 
voelen de planning niet als een stuk gereedschap w aarm ee zij 
zelf m oeten werken. C onsequenties van afwijkingen w orden 
daarom  niet aan de hand  van netw erken beoordeeld, zodat de 
planning te veel een eigen leven gaat leiden.
Een ander punt is, dat m en gauw geneigd is zich te veel 
in  details te verdiepen op een m om ent, waarop deze details 
onm ogelijk te overzien zijn. M en wil zoveel mogelijk de 
uit ervaring te verw achten m oeilijkheden in een vroeg sta
dium onderkennen. Als voorbeeld dient het volgende:

H et lassen van de handrail tegen de dekhuisw anden 
m oet gebeurd zijn, vóórdat de binnenkant van het dek
huis geconserveerd en geïsoleerd wordt.
Hoewel dit soort afstem m ingsproblem en nooit voldoende 
u it de planning naar voren gekom en zijn, zou de net
werktechniek hierin nu soelaas m oeten bieden.

W anneer deze gedetailleerde afstem m ingsproblem en in een
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vroeg stadium  tot uiting m oeten komen, is men verplicht een 
zeer vergaande analyse van de w erkzaam heden te m aken. Het 
resultaat is, dat men verdrinkt in de grote hoeveelheid ac
tiviteiten en dat het opzetten van de planning zoveel tijd 
vergt, dat de planning achter de feiten aan gaat lopen. Het 
is daarom  nodig niveaus in de netwerkanalyse aan te brengen, 
hetgeen in hoofdstuk 3 verder wordt beschreven.
Een algemene klacht van de planners is, dat de produktie zich 
niet houdt aan de plangegevens, die u it de netwerken naar 
voren komen. Zo w orden activiteiten in doorlooptijd ver
lengd of uitgesteld zonder dat de consequenties daarvan vol
doende worden bekeken.
O m dat in de orthodoxe planm ethode nog veel vaagheden wa
ren ingebouwd is de produktie nog steeds gewend gevoelsmatig 
beslissingen te m oeten nemen. De vrijheid in het nem en van 
besluiten en in het im proviseren w ordt bij de netw erktech
niek verm inderd. D it wordt als een dwangmiddel gezien; men 
voelt zich in dit keurslijf m inder gelukkig. H et is daarom  
noodzakelijk alle leidinggevende functionarissen, die met de 
netw erkplanning m oeten werken, niet alleen in te schakelen 
bij het opzetten daarvan, m aar hun ook een uitgebreide op 
leiding te geven in het m aken en hanteren van netwerken. 
Pas dan ontstaat de situatie, waarin m en het niet als een 
keurslijf voelt, m aar als een bevrijding, om dat vele problem en 
reeds in een vroeger stadium  opgelost zijn.
In de volgende hoofdstukken w ordt wat dieper ingegaan op de 
voordelen van netw erktechniek en w ordt een m ethode aange
geven op welke wijze de techniek toegepast m oet worden.

2. WAAROM NETW ERKTECHNIEK?
De netwerktechniek dw ingt ieder, die erbij betrokken is, tot 
bezinning op bouw- of werkm ethode. D oor de sam enhang en de 
relaties tussen elke activiteit kritisch te bekijken is verbetering 
van de werkm ethode mogelijk. Men moet zich steeds afvra
gen waarom  een bepaalde activiteit op dit m om ent uitgevoerd 
m oet worden. De netw erktechniek leidt ook tot m eer aan
dacht voor allerlei activiteiten, die vooral in de beginfase 
van de bouw m oeten plaatsvinden, zoals tekenen en bestellen. 
Een aantal facetten wordt hierna wat verder toegelicht.

De werkvolgorde
Bij het opzetten van een netw erk m oet duidelijk de  m e
thode van werken vastgelegd worden. D at wil zeggen, dat de  
betrokkenen in onderling overleg het eens m oeten worden 
over hun bouw- en werkvolgorde. Men is verplicht doelge
rich ter te overleggen en beslissingen te nem en, teneinde de 
netw erkanalyse te kunnen opstellen.
Een typisch resultaat van overleg over de bouw m ethode om 
de heliingtijd te kunnen  verkorten is het volgende:
—  Bij het vaststellen van de sectie-indeling m oet eerst bekend 
zijn welke vlaksectie als kiellegpunt w ordt gekozen. H ierin  
heeft de aanbouw baas meestal grote inspraak.
Om redenen van  m aatvoering gaat zijn voorkeur u it naar 
de vlaksectie, die nog juist op de volle breedte van het schip 
ligt. Deze keuze is discutabel bij schepen m et de m achine
kam er achter, om dat daar dikwijls het m eeste werk uitgevoerd 
m oet worden.
H et is n u  m ogelijk een netw erk te m aken van de aan- 
en afbouw, dat start met de door de aanbouw baas aangewezen 
eerste vlaksectie. H et zal nu blijken, dat het kritieke pad 
vanaf dit startpunt naar achter over de m achinekam er loopt. 
H et langste pad, vanaf ditzelfde pun t naar het voorschip, 
heeft speling. In  een bepaald geval was dit 40 werkdagen (zie 
figuur 1).
De bouwtijd naar het achterschip duurt dus 40 w erkdagen lan
ger dan die naar het voorschip. We zijn nu in staat het kielleg
punt zodanig naar achteren te schuiven, d a t er zowel een 
kritiek pad naar het achterschip als naar het voorschip loopt. 
De speling van 40 dagen is nu verdeeld over voor- en  achter-
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schip, zodat de totale bouwtijd met 20 dagen of 4 weken 
w ordt verkort.
U iteraard  vergt dit een gem iddeld grotere bouwploeg en het 
eerder beschikbaar zijn van tekeningen en m ateriaal.
—  O p identieke wijze als in hel voorgaande geval kan over
wogen worden op 2 punten gelijktijdig kiel te  leggen. M en 
bouw t nu naar het voorschip, naar het achterschip en naar 
liet m idden toe. In dit geval kan de hcllingtijd nog meer 
bekort worden, om dat door het grotere aantal w erkpunten de 
capaciteit van de bouwploeg opgevoerd kan worden. Een 
scherpe m aatvoering tijdens de bouw is noodzakelijk.

De aandachtsverdeling
E en ander voordeel van het toepassen van de netw erktechniek 
ligt in de noodzaak van vroegtijdig overleggen en beslissingen 
nem en in het ontw erp- en tekenstadium . H et kom t m aar al te 
vaak voor, dat na het sluiten van een bouw contract de aan
dacht voor de nieuwe order zakt, om dat m en aan de onder
handen orders de handen vol heeft. Trouw ens de tekenkam ers 
zien de oplevertijd pas over bijvoorbeeld 2 jaar liggen en de 
produktie-afdelingen vragen nog niet om gegevens.
d o ch  zouden de tekenkam ers reeds in een zeer vroeg stadium  
druk m oeten uitoefenen op bijvoorbeeld:
—  beslissingen door de opdrachtgever over type en fabrikaat 

van w erktuigen en installaties;
—  verkrijgen van m aatschetsen van leveranciers;
— afspraken m et onderaannem ers;
—  definitief m aken van ontw erpgegevens zoals: lijnenplan, 

sleepproeven, inbouw plan, torsietrillingsberekeningen, sterk- 
teberekeningen, constructieplan, enzovoort;

—  goedkeuringen door klassebureaus en opdrachtgever.
E en netw erk laat zien, dat veel activiteiten vroeg uitgevoerd 
m oeten w orden om de oplevertijd te kunnen halen. W orden 
deze punten later aangepakt, dan kom t m en al gauw in m oei
lijkheden met de produktie-afdelingen, die tekeningen en ge
gevens eerder wensen dan mogelijk is. De tekenkam ers rea
liseren zich dan te laat, dat levertijden van tekeningen en 
m aterialen kritiek zijn geworden.
H et resultaat hiervan is, dat in het af bouw stadium  nog vele 
w erkzaam heden aan de afbouw kade uitgevoerd m oeten w or
den, terwijl de bouw kosten lager zouden zijn w anneer dit 
„afbouw w erk" in een eerder stadium  w ordt aangepakt. Alle

werven klagen dan ook, dat de afbouw  de duurste bouwtijd 
van het schip is.
De aandacht voor een order zal m eer toegespitst m oeten 
worden naar het beginstadium , dus het stadium  na het a f
sluiten van het contract.
Het schem a in figuur 2 geeft in principe de huidige ver
deling van de aandacht weer, die de werf over de bouw tijd 
van een order besteedt.
H et eerste netwerk, dat gem aakt wordt, m oet het gehele proces 
weergeven vanaf contract tot oplevering. H et netw erk mag 
niet te gedetailleerd w orden, m aar het m oet wel zoveel m o
gelijk beslissingen of nog te nemen beslissingen van het on t
w erpstadium  bevatten; dat wil zeggen, d a t diverse onbekend
heden in het plan w orden opgenom en en men niet wacht 
m et plannen tot de onbekendheden zijn opgelost. H et resultaat 
is dan ook meestal een beslissingenlijst, w aarin  u iterste data 
zijn genoem d waarop beslissingen m oeten zijn genom en.

H el intern overleg
Bij het toepassen van de netw erktechniek is het noodzakelijk, 
dat voor de bouw een „in tegraal” plan w ordt opgesteld. H ier
mee w ordt bedoeld, dat in één plan het werk van scheeps- 
en m achinebouw  m et hun  respectievelijke onderaannem ers 
integraal is opgenom en.
D e relaties tussen ieders w erkzaam heden w orden in overleg 
tussen de betrokken afdelingschefs en p lanners vastgesteld. 
D it gebeurt bij een netwerk op een dttsdanig system atische 
wijze, dat ieder weet over welk stuk w erk het gaat. D aardoor 
kunnen efficiënt en doelgericht beslissingen genom en worden 
of kunnen alternatieve oplossingen gevonden worden.
In  veel gevallen blijkt, da t het de eerste keer is, dat m en
m et elkaar zo gericht over het to tale werk p raa t en dat m en
niet eerder van tafel gaat voordat precies bekend is hoe
gebouw d m oet worden.
H et is bijvoorbeeld genoeg bekend, dat de m achinefabriek  
altijd een slag om  de arm  houdt bij het bepalen van de door
looptijd van  de procedure van uitlijnen en kotteren. Dit
w ordt bew ust gedaan, om dat men verw acht dat de scheeps
bouw wel te laat klaar zal zijn m et het achterschip. De te- 
w aterlatingsdatum  dring t ech ter en de m achinebouw  is de 
„schuldige” als deze datum  uitgesteld m oet w orden. H et net
werk wil niet de w are „schuldige” opzoeken, m aar wel de 
consequenties laten zien op m achinebouw w erkzaam heden w an
neer scheepsbouw  dreigt achter te gaan lopen.
H etzelfde is het geval bij het bepalen van w ensdata door de 
produktie-afdelingen voor het leveren van tekeningen. Deze 
wensen kunnen duidelijker w orden vastgesteld, zodat de te
kenkam er alleen daar extra druk  behoeft uit te oefenen, waar 
dat het m eest kritiek is. A an de andere kan t m oet tekenkam er 
haar eigen werk in een netw erkplan opzetten om  na te gaan 
in hoeverre zij aan  de w ensen van de produk tie  tegem oet 
kan kom en. Pas dan is een zinvol gesprek tussen tekenkam er 
en produktie m ogelijk om  in gezam enlijk overleg een com 
prom is te vinden tussen wensen van produk tie  en m ogelijk
heden van tekenkam er.

De betrouwbaarheid van de plannen
De planning m et behulp van de netw erktechniek gebeurt in 
grote lijnen in vier fasen:
a. het bepalen van de werkvolgorde, die in het netw erk wordt 

vastgelegd, zonder dat m en zich m et doorlooptijden be
moeit,

b. het bepalen van de doorlooptijden per activiteit en bet 
plaatsen daarvan in een kalender (doorloopschem a of bouw 
schema),

c. het vergelijken van de benodigde m anbezetting m et de 
voor de order uitgetrokken capaciteit,

d. het zo nodig verschuiven van de activiteiten in de kalender, 
uitgaande van de spelingen, zodat de benodigde m anbe
zetting in overeenstem m ing w ordt gebracht m et de voor 
de order u itgetrokken capaciteit.

D eze fasen w orden bij de orthodoxe planning in één stap 
uitgevoerd. M en legt in het doorloopschem a w erkvolgorde



en doodlooptijden in de kalender gelijktijdig vast, terwijl 
men tevens een vergelijking m aakt tussen de benodigde be
zetting en de beschikbare capaciteit aan  werkers. De ervaring 
leert, dat het m aken van deze vergelijking al zoveel moeite 
kost, dat de werkvolgorde al gauw uit het oog w ordt verloren. 
Im m ers, w anneer één activiteit in de kalender opgeschoven 
moet worden, realiseert men zich te weinig wat de conse
quenties hiervan op verschuivingen van andere activiteiten 
zijn.
Bij de toepassing van netwerken als hulpmiddel om door- 
loopschem a’s te m aken ligt de w erkvolgorde duidelijk vast, 
zodat bij verschuiven van één activiteit direct te berekenen 
is in hoeverre opvolgende activiteiten ook op zullen schuiven. 
W ordt in het plan de totale bouwtijd overschreden, dan volgt 
een discussie over het wijzigen van werkvolgorde of het 
vergroten van de capaciteit.
Ook tijdens de bouw zien we achterstanden ontstaan bij di
verse activiteiten. Hoewel deze achterstanden bij de orthodoxe 
planning in het oorspronkelijke plan regelm atig worden op
getekend zijn ook hier de consequenties op andere activi
teiten moeilijk na te gaan. Bij het wijzigen van doorloop- 
schem a’s, die m et behulp van een netwerk zijn opgesteld, 
kom t dit duidelijk en exact naar voren. M aatregelen kunnen 
dan tijdig door de leiding genomen worden.
Planning m et behulp van netwerktechniek is door dit alles 
een betrouw baarder instrum ent voor het leidinggeven dan 
orthodoxe planning.

3. P L A N N IN G  OP N IV EA U S
De vaak voorkom ende neiging om steeds verder in details 
te willen gaan is de oorzaak van een nog wel eens onbe
vredigend resultaat bij het gebruik van de netwerktechniek. 
Al gauw worden te veel activiteiten onderscheiden, die on
overzichtelijk grote netwerken opleveren. H et plannen 
gaat dan zoveel tijd in beslag nemen, d a t de produktie vóór 
gaat lopen op de planning.
Om dit euvel te voorkom en wordt het m aken van een stan
daardnetw erk per type schip wel eens genoemd om de tijd, 
die nodig is om een plan per schip te m aken, te bekorten. 
Hoewel dit op het eerste gezicht een goede oplossing lijkt, 
schuilt hierin het gevaar, dat deze „starre” program m a's de 
leiding niet m eer dwingen zich te verdiepen in mogelijke werk- 
of bouwm ethodeverbeteringen.
De beste m ethode is, om  aan de hand van opgedane e r
varingen bij voorgaande orders een geheel nieuw netwerk voor 
iedere volgende order op te zetten.
De wens, de noodzaak zelfs, om in een vroeg stadium  al een 
plan op te zetten, lijkt dus strijdig te zijn m et de wens, c.q. de 
noodzaak om de plannen voldoende te detailleren.
Toch is deze tegenstrijdigheid m aar schijnbaar; het is m o
gelijk aan beide wensen te voldoen als m en de plannen in 
stappen opbouwt.
—  In  een vroeg stadium  een globaal plan, zonder details. Leg 
hierin ook vast wat nog onbekend is en w aarvoor nog af
spraken gem aakt of beslissingen genom en m oeten worden. 
Dit is dan tegelijk een prikkel dat op deze punten tijdig actie 
genomen wordt.
—  In een later stadium  een uitgebreider plan, m et alle gewenste 
details.
Om verschillende redenen is het aan te bevelen deze stappen 
in het opbouwen van de plannen te koppelen aan de niveaus 
in de organisatie, dus:

M A A K  PL A N N E N  OP E L K  N IV EA U  VAN DE 
O R G A N ISA T IE
In het schema in figuur 3 zijn de verschillende niveaus aan
gegeven, w aarop aparte werkplannen gem aakt kunnen w orden. 
De ingetekende driehoeken geven de niveaus in de organisatie 
aan en de te coördineren groepen. T er vereenvoudiging van 
het schem a zijn de afdelingen, die niet direct bij de planning 
van een order zijn betrokken, buiten beschouwing gelaten. 
V erder geven de ingeschreven groepen of afdelingen niet de 
taak van een functionaris aan.

Iedere werf kent weer een andere taakverdeling, waarbij ge
noemde taken gecombineerd of gesplitst over diverse func
tionarissen verdeeld kunnen zijn.
De driehoeken stellen werkteam s voor, waarbij de top van 
de driehoek tot taak heeft de basis te coördineren. In de 
praktijk  wil dit zeggen, dat zo’n werkteam  verantw oordelijk 
is voor het planm atig uitvoeren van de werkzaam heden. De 
leiding van zo’n team  heeft als taak de planning op  te zetten 
en de uit te voeren w erkzaam heden te coördineren. Ieder 
werkteam  kan zo nodig bijgestaan worden door een staf
functionaris of een stafbureau dat, in overleg met het 
werkteam , belast is m et het opzetten van de planning. Het 
hiervoorgaande leidt noodzakelijkerwijs tot de conclusie, dat 
een centraal planbureau, dat m eerdere niveaus van de planning 
verzorgt, niet wenselijk is.
Recapitulerend worden dus de volgende niveaus onderscheiden:

a. de topplanning
als coördinatie van tekenkam ers, inkoop en produktie. Op dit 
niveau w ordt een orderplan direct na ontvangst van de 
opdracht zo snel mogelijk opgezet. Dit plan zal globaal zijn 
en de gehele bouw vanaf contract tot oplevering bestrijken.

b. cle tekenkam er- en produktieplanning
Tekenkam er en produktie m aken beide een afzonderlijk plan, 
waarbij ieder zijn eig~n werk aan de hand van de topplanning 
verder detailleert.
Regelmatig overleg tussen tekenkam er en produktie is nood
zakelijk om te zorgen dat de plannen op elkaar afgestemd 
worden, waarbij aanpassing van het topplan niet tot de on
m ogelijkheden behoort.

c. de detailplanning
D it zijn gedetailleerde plannen, die door iedere afdeling vlak 
vóór en tijdens de uitvoering opgezet worden. Deze plannen 
bestrijken over het algemeen een korte periode van bijvoorbeeld 
4 weken. De opzet hiervan valt buiten het kader van dit 
artikel.



4. D E  A A N PA K  VAN D E P L A N N IN G KOM?QXTimENT6 INDELING
Een schip is een com plex produkt, w aaraan vele afdelingen 
van de werf hun steentje moeten bijdragen. De o rder doorloopt 
het gehele produkticproces vanaf de sta rt van het ontw erp tot 
en met het beproeven en opleveren.

De werkfasen
Teneinde gem akkelijker en doelgerichter een inventarisatie te 
m aken van werkzaam heden, die aan het schip moeten gebeu
ren, kan het beste het gehele produktieproces in grove stappen 
of werkfasen ingedeeld worden. H et is eenvoudiger voor iedere 
werkfase zo’n inventarisatie te maken dan voor het gehele 
produktieproces als totaal.
De volgende splitsing in werkfasen blijkt in de praktijk goed 
te voldoen:

I de ontw erpfase
II de teken- en bestelfase

Dit is het m aken van w erktekeningen en het bestellen 
van m ateriaal en onderdelen, voor zover dit in de ont
werpfase nog niet is gebeurd.

III de fabricagefase
D it is het m aken van secties, w erktuigbouw onderdelen, 
pijpen, m eubelen, enzovoort.

IV de eindm ontage
D it is de aan- en afbouw. De eindm ontage start bij de 
kiellegging en eindigt bij de oplevering.

Deze analyse is gekozen wegens de specifieke kenm erken van 
iedere werkfase:
—  de ontwerpfase kan  in tegenstelling to t de andere werk
fasen niet per deel van het schip uitgevoerd worden. Zij 
kenm erkt zich verder door het ontbreken van gegevens, om dat 
het uitgangspunt vaak een voorlopig algemeen plan en bestek 
is.
In  dit kader w ordt de ontw erpfase in grote lijnen als beëindigd 
beschouwd, w anneer het constructie- en inbouw plan gereed zijn. 
In  de ontw erpfase wórden meestal het cascostaal, de gietstuk- 
ken, de hoofdm otoren en de grote werktuigen besteld.
—  de teken- en bestelfase kan per deel van het schip gebeuren. 
E r is bij het tekenw erk technisch gezien geen sterke noodzaak 
van volgorde; men is wel sterk gebonden aan de data, w aarop 
de produktie-afdelingen de tekeningen wensen.
D e capaciteit van de tekenkam ers is moeilijk op  korte termijn 
te vergroten. U itbesteden van tekenw erk wordt meestal als 
gevaarlijk beschouwd, terwijl het aantrekken van nieuw perso
neel pas op langere term ijn reële capaciteitsvergroting geeft.
—  de fabricagefase kan ook per deel van het schip gebeuren. 
De volgorde, w aarin gefabriceerd w ordt, is alleen belangrijk 
in verband met het tijdig afleveren aan de eindm ontage. 
Capaciteitsvergroting is gem akkelijker te verwezenlijken door 
het huren van vreem d personeel, overwerk of uitbesteden aan 
derden.
—  de eindmontage is zeer plaatsgebonden. U itbesteden buiten 
de werf is niet mogelijk.
Capaciteitsvergroting heeft al gauw een teruglopen van de 
produktiviteit to t gevolg, om dat het aantal w erkplekken niet 
uit te breiden is. De eindmontage moet dan ook beschouwd 
worden als het uitgangspunt van het gehele produktieproces.
D e volgorde van bouwen, dus de volgorde w aarin m en de 
secties, werktuigen, onderdelen enzovoort nodig heeft, is bin
dend en moeilijk te wijzigen. Alle voorafgaande fasen m oeten 
zich daarom  aanpassen aan de deellevertijden, die de eind
m ontage aan  hen stelt.

De compartimentsindeling
H et inventariseren van uit te voeren w erkzaam heden kan nog 
eenvoudiger gebeuren, w anneer het schip op zijn beurt ook in 
grote brokken of compartimenten w ordt verdeeld.
D e indeling van het produktieproces in werkfasen is een vast 
gegeven, terwijl de indeling van het schip in com partim enten 
per type schip verschilt. T en  behoeve van de hanteerbaarheid 
m oet niet een te gedetailleerde com partim entsindeling gem aakt 
worden. Als richtlijn geldt een indeling in m axim aal 10 
com partim enten. Een indeling van de com partim enten naar

Fig. 4.

functies voldoet het beste. In figuur 4 is een com partim ents
indeling van een hopperzuiger getekend.
—  T o t het com partim ent 3, m achinekam er en pom pkam er, 
kunnen ook de schroefastunnel m et uithouders en de machine- 
kam erschacht m et schoorsteen gerekend worden.
—  De accom m odatiedekken kunnen voor de tekenfase als één 
com partim ent gerekend worden, terwijl voor de eindm ontage 
iedere dekhuislaag apart onderscheiden kan worden.
—  Bij de beide hopperruim en is alle ou tfit op hoofd- en 
trunkdek inbegrepen.
Recapitulerend kunnen we stellen:
a. O rderplanning vereist een nauw gezette analyse van het 

werk aan een order to t in activiteiten.
b. T er vereenvoudiging hiervan w ordt het totale werk ge

splitst in werkfasen en de order gedeeld in compartimenten.
c. Behalve het ontw erp kan per werkfase en per com partim ent 

een inventarisatie van activiteiten gem aakt worden.
In  hoofdstuk 3 hebben we gezien, dat er drie niveaus van 
planning onderscheiden m oeten worden:
—  de topplanning
—  de tekenkam er- en produktieplanning
—  de detailplanning.
D e hoofdstukken 6, 7 en 8 behandelen de m ethode van 
netwerkanalyse op de verschillende planniveaus, terwijl verder 
aangegeven w ordt voor welke werkfasen de netwerktechniek 
zich het beste leent.

5. VORM EN V A N  PLA N N IN G
Bij het behandelen van de planning per niveau hebben we 
gezien, dat het noodzakelijk is de orders op iedere laag van de 
organisatie te plannen. Op directieniveau gebeurt dit globaal 
en is in de plannen al het werk opgenom en vanaf contract 
to t oplevering. Ieder lager niveau in de organisatie m aakt voor 
zijn deel van het totale werk een eigen plan, dat afgeleid is 
van de planning, die op een hoger niveau is opgesteld. De 
plannen op een lager niveau w orden dus in een later stadium 
opgezet en kunnen de w erkzaam heden gedetailleerder aangeven, 
om dat dan m eer bekend is van de uiteindelijke uitvoering.
Teneinde spraakverw arring te voorkom en lijkt het ons gewenst 
aan de hand  van een paar zeer vereenvoudigde principe- 
voorbeelden de hier gebruikte term inologie te verduidelijken.
E en w erf kent in hoofdzaak langlopende opdrachten en is 
verplicht iedere order nauwgezet in  w erkzaam heden te ana
lyseren. In  doorloopschem a’s w ordt vastgelegd in welke volg
orde en in welke periode deze w erkzaam heden uitgevoerd 
m oeten w orden om  aan de gevraagde levertijd te voldoen.
Deze projectgerichte planning w ordt

O R D E R P L A N N IN G
genoemd.
In  figuur 5 is in principe de orderplanning weergegeven in 
een doorloopschema en een daaru it voortvloeiende doorloop- 
kromme, en wel voor order II.
Bij het intekenen van de activiteiten o f w erkzaam heden in de 
kalender m oet uiteraard  rekening gehouden w orden m et de 
onderlinge relaties tussen de activiteiten.
Zo kan  B starten  als A voor de helft gereed is, C  kan starten  
als A  geheel gereed is en D  kan  starten als B en C  geheel 
gereed zijn.
D e doorloopkrom m e geeft per periode de benodigde m anuur-
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bezetting aan voor order II door simpele optelling van de 
nianuurbezetting per activiteit uit het doorloopschema.
O m dat op de werf m eerdere orders tegelijk lopen, moet nu 
gecontroleerd worden of voldoende capaciteit aan m anuren 
voorhanden is om order II m et de benodigde m anuurbezetting 
te belasten. H et afwegen van de benodigde bezetting ten 
opzichte van de beschikbare capaciteit wordt

C A PA C IT E IT SPL A N N IN G
genoemd.
In  figuur 6 wordt de capaciteitsplanning schematisch in een 
bezettingsoverzicht aangegeven. Zoals bekend worden zulke 
schem a’s voor allerlei groepen mensen, m achines en bijvoor
beeld het lasvloeroppervlak opgesteld.
W anneer de totale benodigde bezetting boven de beschikbare 
capaciteit uitkom t, moet(en) óf de order(s) uitgesteld worden, 
óf de capaciteit vergroot worden door overwerk, mensen 
aantrekken of uitbesteden aan  derden.
De ervaring leert, dat op een werf door allerlei factoren slechts 
zelden of nooit een order tot in alle onderdelen precies 
volgens plan verloopt. Tijdens de uitvoering ontstaan ach ter
standen, die m en tracht weg te werken om de uiteindelijke 
levertijd te halen.
H et is logisch dat achterstanden alleen gesignaleerd kunnen 
worden wanneer regelmatig, dus periodiek, de uitvoering gecon-
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troleerd wordt met hetgeen de plannen aangeven. Deze check 
van de voortgang ten opzichte van de plannen w ordt

V O O RTG A N G SCO N TRO LE
genoemd.
Dc voortgangscontrole rust op twee pijlers, namelijk: de con
trole op de voortgang van het werk en de controle op het 
gebruik van de m anuren.
Deze beide punten moeten in com binatie met elkaar uitgevoerd 
worden.
T er verduidelijking dient het volgende voorbeeld:
Als controle op het gebruik van de m anuren m aakt men een 
zogenaam de „S"-krom m e aan de hand van de doorloopkrom m e 
per order (zie fig. 7) of men strookt een ervaringskrom m e van 
het O-punt naar het snijpunt van oplevertijd en totale begroting 
De ,,S”-kromme geeft de voortschrijdende stijging van het te 
verwachten m anurenverbruik aan.
In dezelfde grafiek kan tijdens de uitvoering de voortschrijding 
van werkelijk gewerkte m anuren uit de tijiverantw oording 
ingetekend worden. Een vergelijking daartussen zou ten on
rechte de conclusie wettigen dat de order achterloopt, om dat 
m inder m anuren gewerkt zijn op dat mom ent dan gepland. 
Het is daarom  n o iig  ook de stand van de order in het 
doorloopschema te beoordelen. Het zou best kunnen dat de 
order precies „op tijd” loopt, m aar dat tot nu toe m inder 
m anuren voor het uitgevoerde werkpakket nodig waren, dan 
aanvankelijk begroot was.
Het is mogelijk om in figuur 7 ook de stand van de order 
aan te geven. V an alle gereedgekomen activiteiten en gereed
gekomen delen van activiteiten worden de begrote m anuren 
getotaliseerd. Dit totaal wordt periodiek bepaald en weer
gegeven in de grafiek.
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A geeft het verschil aan op eind periode 3 tussen de geplande 
m anuren en de begrote m anuren van het gereedgekomen werk. 
Dit gegeven drukt in m anuren een voorlopen van de order uit.
B geeft het verschil aan op eind periode 3 tussen geplande en 
gewerkte m anuren, hetgeen wil zeggen dat tot nu toe m inder 
m ancapaciteit is ingezet dan verwacht werd.
C geeft het verschil aan tussen begrote m anuren van het 
gereedgekomen werk en de daaraan bestede gewerkte m anuren. 
Het werk blijkt dus goedkoper uitgevoerd te zijn dan begroot 
was.
Resum erend kunnen we stellen dat:
a. de planning op een werf bestaat uit het hanteren van 

orderplanning, capaciteitsplanning en onverbrekelijk hieraan 
gekoppeld de voortgangscontrole,

b. op ieder niveau van de organisatie we deze drie facetten 
steeds weer zien terugkomen.

6. DE TO PPLANNING
Reeds in het offertestadium  gebeuren planningswerkzaam- 
heden. die er voornam elijk op gericht zijn of voldoende m an
capaciteit beschikbaar is om de toekomstige order u it te 
voeren. Ook helling- of doktijd wordt in dit stadium 
gereserveerd, zodat de definitieve oplevertijd bepaald kan 
worden en deze met de klant besproken kan worden.
W anneer de order aan de werf gegund is, m oet zo snel mogelijk 
begonnen worden met het opzetten van een doorloopschema, 
dat alle werkfasen, dus de doorlooptijd vanaf opdrachtverle
ning tot oplevering, omvat. Zo’n schema kan niet anders dan 
zeer globaal zijn, om dat meestal slechts bestek gegevens en een 
voorlopig algemeen plan beschikbaar zijn. Men is al gauw 
geneigd op dit niveau gedetailleerder te plannen dan mogelijk 
is. D at wil zeggen dat men gaat wachten tot m eer gegevens 
beschikbaar zijn, w aardoor de planning te laat gereedkomt.

Het voorstaande overzicht geeft een idee van de activiteits- 
grootte, die per werk fase onderscheiden m oet worden:
Het zal over het algemeen voldoende zijn =t 50 a  75 activitei
ten te onderscheiden. In ieder tevai moeten uit het doorloop
schema onder andere de volgende globale gegevens gelicht 
kunnen worden:
—  constructie- en inbouwplan gereed
—  levering hoofdm otoren, m aatschetsen van belangrijke w erk

tuigen, enzovoort
—  levering gietstukken
—  levering walsmateriaal
—  levering hoofd- en hulpm otoren
—  kiellegdatum en tewaterlatingsdatum
—  afspraken over starttijd van belangrijke onderaannem ers
—  leverdata van belangrijke tekeningen.
Zoals bekend, is de netwerktechniek bij uitstek toepasbaar 
voor het plannen van projecten, waarbij technische relaties 
tussen de activiteiten een grote rol spelen. Om dat bij de 
topplanning hiervan sprake is, is het gebruik van de netwerk
techniek aan te bevelen. M et voldoende ervaring in deze 
techniek kan binnen twee weken een definitief doorloopschema 
gereed zijn.
Het m aken van bezettingsoverzichten moet slechts indirect aan 
het netwerk gekoppeld worden. Meestal zal het voldoende 
zijn de bezettingsoverzichten van de diverse werfafdelingen 
aan te vullen m et de over die afdelingen gesplitste begrotings- 
uren van de nieuwe order. V oor het aanvullen van de over
zichten gelden twee belangrijke richtlijnen:
a. M aak gebruik van de „S ”-krom m e van voorgaande schepen 
van hetzelfde type. H ieruit is de aangroeiing van de begrote 
m anuren bekend, die als basis voor de nieuwe order gebruikt 
m oet worden.
b. Bepaal aan de hand van voorgaande schepen het percentage 
begrote uren per afdeling, dat vóór en na belangrijke data 
verwerkt moet worden.
M et belangrijke data worden hier bedoeld: start scheepsbouw- 
loods, start voorm ontage, keilleggingsdatum en tew aterlatings
datum, enzovoort.
Wij wijzen er nogmaals op, dat de topplanning zeer globale 
gegevens verstrekt, die zo snel mogelijk op hun betrouw
baarheid gecheckt m oeten worden, wanneer de tekenkam er- 
en produktieplanning gereed zijn.

7. DE TEK ENK AM ERPLANNING
Sommige tekenkam ers gaan van het volgende standpunt uit: 

De produktie moet bepalen w anneer wij de diverse teke
ningen m oeten verstrekken. De tekenkam er zal proberen 
aan deze wensen te  voldoen.

D it enigszins fatalistische uitgangspunt is principieel onjuist. 
Tekenkam ers m oeten hun eigen werk plannen, ook al zijn er 
vele onbekendheden. D oor de onbekendheden scherper in een 
plan te onderkennen w ordt m en gedwongen hierop in een 
vroeger stadium een antw oord te vinden.
Bij het plannen van het tekenkam erw erk moet wel een eerste 
check op leverdata gedaan worden m et behulp van het 
topplan. Een tweede en nauw keuriger check kan pas gebeuren 
wanneer de produktie zijn plannen gereed heeft. Dit gebeurt in 
een later stadium, om dat de produktie pas goede plannen kan 
m aken als zij het inbouw- en sectieplan ter beschikking heeft.
Het opzetten van de plannen is een taak van de chef m et zijn 
souschefs en groepsleiders. Hij kan bijgestaan worden door 
een tekenkam erplanner. In deze fase zal veel overleg nodig 
zijn tussen directie, tekenkam er, inkoop en produktie.
De tekenkam erplanning om vat het plannen van de eerste twee 
werkfasen: ontwerpen en tekenen (figuur 8). Zij kan het 
beste in twee stadia aangepakt worden, namelijk eerst een plan 
voor het ontw erpen en daarna dit plan uitbreiden met het 
m aken van tekeningen.
Het voor de offerte gem aakte ontw erp w ordt in het algemeen 
direct na het verlenen van de opdracht verder uitgewerkt, 
zodat m en snel een plan hiervoor k laar moet hebben als men 
niet achter de feiten aan wil lopen. In  dit p lan kunnen de 
activiteiten wat gedetailleerder vermeld worden dan in het 
topplan.

werkfase activiteiten

ontw erp —  voorlopig lijnenplan, w eerstandsproeven, defini
tief lijnenplan

—  stabiliteitsarm en, spantenlijst, carène- en in- 
houdsberekeningen

—  voorlopig gewicht- en zwaartepuntsberekening, 
sterkte- en trim berekeningen

—  definitieve sterkteberekeningen +  keuren
—  voorlopig inbouwplan, torsietrillingsberekenin- 

gen en definitief inbouwplan +  keuren
—  specificatie walsm ateriaal
—  grote bestellingen +  m aatschetsen
—  constructieplan
—  definitieve gewicht- en zw aartepuntsberekenin- 

gen, definitieve beladingstoestanden, stabiliteits- 
en lekberekeningen

tekenen —  cascotekeningen com partim ent I
—  cascotekeningen com partim ent II
—  enzovoort
—  m achinebouwtekeningen com partim ent I
—  m achinebouw tekeningen com partim ent II
—  enzovoort

fabricage—  cascosecties com partim ent 1
—  cascosecties com partim ent II
—  enzovoort
—  m achinebouwwerk com partim ent I
—  m achinebouww erk com partim ent II
—  enzovoort

eind- —  aanbouw en secties com partim ent I
m ontage —  aanbouw en secties com partim ent II

—  enzovoort
—  inbouw installaties com partim ent I
—  inbouw installaties com partim ent II
—  enzovoort
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H et ontw erpplan moet nu  uitgebreid worden met het maken 
van tekeningen. D e eenvoudigste m anier is om het tekenen 
per com partim ent te plannen, waarbij bijvoorbeeld in de 
m achinekam er de volgende activiteitsgrootte wordt onder
scheiden:

tekenen van:
dubbele bodemsecties 
huidsecties 
tussen deksecties 
dwarsschotten 
hoofddeksecties 
m otor fundatie 
hulpfundaties op tanktop 
idem op 1 e en 2e tussendek 
pijpleidingen onder de vloer
idem onder le  en 2e tussendek
asleiding
enzovoort.

In tegenstelling tot het ontwerpen, waarbij tussen de activitei
ten vele technische relaties bestaan, is dit bij het tekenen 
m inder het geval. W anneer inbouw- en constructieplan gereed 
zijn, kunnen bijvoorbeeld alle schem a’s en  pijpleidingteke- 
ningen starten. U iteraard  is dit door beperkte tekenkam er- 
capaciteit moeilijk te realiseren. In  figuur 9 is in principe een 
doorloopschem a getekend uit een stuk netwerk, dat alleen 
technische relaties aangeeft.
D e produktie heeft wensdata van tekeningen opgegeven, die 
in het tekenkam erplan zijn opgenom en. H ieruit lezen we nu 
af, dat

activiteit A kritiek is
activiteit B 2 weken speling heeft
activiteit C  kritiek is
activiteit D 8 weken speling heeft
activiteit E  3 weken speling heeft.

A lle activiteiten zijn ieder op hun vroegst mogelijke start
uitgezet. A angenom en is, dat iedere activiteit door één man
w ordt uitgevoerd, zodat m axim aal vier m an nodig zijn (in week 
3 en 4) om het w erk te  volbrengen.
Stel, dat slechts twee m an beschikbaar zijn, dan is het mogelijk 
de activiteiten zodanig binnen hun speling te verschuiven, 
d at de beschikbare capaciteit niet wordt overschreden (zie 
figuur 10).

In  dit sterk vereenvoudigde voorbeeld is de mogelijkheid van 
verschuiven gem akkelijk toe te passen. In  de praktijk zijn de

Fig. 9.

netwerken veel uitgebreider en heeft men ook te m aken met 
verschillende gespecialiseerde groepen op tekenkam er. Er zijn 
m ethoden, waarbij de verschuivingen op een system atische 
en meer eenvoudige m anier mogclijk zijn. Het is dan mogelijk 
om naast technische relaties tevens capacitcitsrclaties in de 
netwerken aan te brengen. Het zou in dit bestek te ver gaan 
hier dieper op in te gaan.
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Fig. 11.

». DE PRODUKTIEPLANNING

In de produktieplanning worden alle produktie-afdelingen van 
werf en m achinefabriek op elkaar afgestemd. Dit zijn de afde
lingen, die onderdelen fabriceren en de afdeling eindmontage 
(zie figuur 11).
De eindm ontage bepaalt de volgorde van aflevering van onder
delen, die door de fabricage-afdelingen worden gemaakt. De 
werkvolgorde van de eindm ontage is dus bepalend voor de 
fabricagcvolgorde. Dit kenm erkt tegelijk het verschil tussen 
de planning van de eindm ontage en de fabricage-afdelingen. 
Het m aakt bijvoorbeeld voor een lasloods geen enkel verschil, 
of zij nu begint met het m aken van de schoorsteen o f met de 
eerste vlak- en dubbele bodemsectie. Bij de eindm ontage zijn in 
tegenstelling tot de fabricage-afdelingen duidelijke volgorde- 
relaties tussen de activiteiten onderling, zodat de eindm ontage 
uiterm ate geschikt is om de planning daarvan met de netwerk
techniek aan te pakken.
Een netwerk voor de eindm ontage kan het beste in twee delen 
worden opgezet. Begonnen wordt met een netwerk te tekenen 
voor het plaatsen, stellen en hechten van de secties op de hel
ling. Als gegevens wordt hiervoor de sectie-indeling met het 
constructicplan gebruikt.
In dit netwerk kom t duidelijk de werkvolgorde van cascobouw 
op de helling tot uitdrukking. U iteraard geldt dit netwerk 
vanaf kiellegging tot tewaterlating. Voor deze belangrijke data 
wordt het topplan geraadpleegd.
D aarna w orden voor ieder com partim ent aparte netwerken 
gemaakt, waarin alle eindm ontage-activiteiten zijn opgenomen. 
In ieder netwerk komen dus per com partim ent de volgende 
activiteiten voor:
—  het plaatsen, stellen en hechten van de secties.

Dit gegeven is al bekend uit het eerst gem aakte netwerk;
—  het werk van machinebouw;
—  het afbouw-ijzerwerk of cascorest;
—  het werk van onderaannemers;
—  de beproevingen.
V oor deze netwerken geldt als start de kiellegging en als eind 
de oplevering.
De stappen, die nodig zijn om de eindm ontageplanning met 
behulp van bovengenoem de netwerken op te stellen, wordt 
hierna wat uitgebreider omschreven.
N adat de sectie-indeling vastgesteld is, w ordt een lijst gemaakt 
van groepen secties, die als activiteiten in het netwerk voor de

cascobouw op de helling moeten worden opgenomen. Een SB 
en BB sectie kan als één groep worden beschouwd. Wil men 
wat globaler werken, dan kunnen m eerdere SB en BB secties 
in één groep, dus als één activiteit worden opgenomen.
In deze activiteitenlijst moeten ook de werkzaamheden vermeld 
worden, die de totale helling- of doktijd beïnvloeden, zoals:
—  het aflassen van het achterschip
—  het kotteren ten behoeve van schroef en roer
—  het plaatsen van de asleiding, roer en dergelijke
—  het inbrengen van apparatuur, voor zover het plaatsen van 

secties hierdoor w ordt opgehouden.
H ierna kan in overleg met de betrokken produktiefunctiona- 
rissen het netwerk getekend worden voor de cascobouw of 
aanbouw op de helling.
Alle activiteiten uit de hiervoor genoemde lijst worden met hun 
onderlinge afhankelijkheden vastgelegd.
W anneer men het eens geworden is over de te volgen bouw
methode, worden aan de hand van begrotingsgegevens en van 
de gemiddeld in te zetten ploeggrootte per activiteit de door
looptijden bepaald. Bij gebrek aan goede begrotingsgegevens 
worden deze tijden geschat. Echter, zoals voor iedere planning 
geldt ook hier, dat de kwaliteit van het plan beter is naarm ate 
de doorlooptijden nauwkeuriger kunnen worden bepaald.
Het netwerk kan nu doorgerekend worden, zodat de totale hel
ling- of doktijd bekend is. Dit gegeven moet gecheckt worden 
m et de periode tussen kiellegging en tewaterlating van het 
topplan.
Bij overschrijding van de in het topplan gestelde helling- of 
doktijd m oet in overleg met produktiefunctionarissen een an
dere en m eer efficiënte bouwm ethode gevonden worden. Het 
netwerk wordt overeenkomstig gewijzigd.
Een andere mogelijkheid is de activiteiten te versnellen o f de 
overlappingen te vergroten door per activiteit een grotere m an
bezetting in te zetten.
H et doorloopschema voor de aanbouw, dat uit het gewijzigde 
netwerk getekend wordt, is een optimaal aanbouwschema, om 
dat nog niet gecheckt is:
—  of voldoende capaciteit in de aanbouw beschikbaar is;
—  of de lashal de secties op de in het schema vroegst moge

lijke leveringsdata kan aanbieden.
Bij deze controle worden eventueel de activiteiten binnen hun 
speling verschoven, zodat het aanbouwplan aangepast wordt 
aan capaciteitsbehoefte en sectielevering.
Is onvoldoende speling aanwezig, dan dienen andere m aat
regelen ter versnelling te worden genomen. Het aangepast 
aanbouwschem a kan als leidraad gebruikt worden voor de 
aanbouw en voorgaande afdelingen.
Zoals reeds eerder gesteld is het uiteindelijke doel een zoge
naamd integraal plan, dat loopt vanaf kiellegging tot opleve
ring. Hierin moeten alle werkzaam heden opgenom en zijn die 
door de werf- en machine-afdelingen met hun respectievelijke 
onderaannem ers aan boord uitgevoerd worden.
Teneinde dit plan op te stellen is een soortgelijke procedure 
nodig als hiervoor beschreven. Ten behoeve van de system a
tiek wordt het plan compartimentsgewijs opgezet.
E r wordt nu begonnen voor ieder com partim ent een activitei
tenlijst op te stellen, w aarin opgenom en worden:
—  de reeds eerder genoemde activiteiten voor de aanbouw. 

Dit zijn de groepen secties, die nodig zijn om het betrokken 
com partim ent „dicht” te m aken;

—  de activiteiten van cascorest. m achinebouw, timm erwerk en 
onderaannemers.

Vervolgens worden per com partim ent de activiteiten in een 
netwerk getekend. Bovendien worden de relaties tussen de 
netwerken van de afzonderlijke com partim enten bepaald. N a
dat doorlooptijden en overlappingstijden vastgesteld zijn, 
wordt de totale bouwtijd berekend. U iteraard wordt bij de 
doorrekening uitgegaan van eventuele beperkende leverdata 
van de lashal, die in het aangepaste aanbouwschem a naar 
voren kwamen.
W anneer de totale bouwtijd de opleveringsdatum  overschrijdt, 
moet ook hier weer gezocht worden naar een m eer efficiënte



bouwmethode of moeten doorlooptijden worden herzien. Het 
resultaat hiervan is een optimaal eindmontageschema, hetgeen 
aangepast moet worden naar aanleiding van reeds vastgestelde 
leveringsdata betreffende m achine-onderdelen, cascorest, teke
ningen en startdata van onderaannem ers.

9. DE TAAKSTELLING EN  
VOORTGANGSCONTROLE
Op ieder niveau van de organisatie zijn door de werkteams 
(figuur 3) plannen per order opgesteld, die onderling op 
elkaar afgestemd moeten zijn. Deze plannen geven een taak
stelling weer op langere termijn.
Ieder werkteam is verantwoordelijk voor de planm atige uit
voering ervan, hetgeen alleen te bereiken is, wanneer perio
diek uit het totaalplan taken worden gesteld en gecontroleerd. 
De verantwoordelijke functionarissen behoren wekelijks of een
m aal per veertien dagen de taak voor de kom ende periode 
van bijvoorbeeld vier a zes weken in gezamenlijk overleg op 
te stellen. Zo’n taak wordt dus na een of twee weken steeds 
weer herzien en aangepast aan de om standigheden op dat m o
ment. Als uitgangspunt hiervoor w ordt de netwerkplanning per 
order gebruikt en een overzicht van de stand van de w erkzaam 
heden. Consequenties van achterstanden moeten worden na
gegaan, w aarna zonodig maatregelen gevonden moeten worden 
om deze achterstanden in te lopen. Te nemen maatregelen, die 
buiten de bevoegdheid van het werkteam liggen, worden door
gespeeld naar een hoger niveau.
H et plan of de taak voor de komende periode geeft de activi
teiten aan, die in die tijd moeten worden uitgevoerd of dienen 
te starten.
D aarnaast w ordt een prognose gem aakt van de benodigde m an
bezetting. De planners hebben een groot aandeel in de voor
bereiding van de periodiek te houden werkvergaderingen.

M.S. „ M A R IA  G U E V A R A ”

De mogelijkheid bestaat, dat de achterstanden zo groot worden, 
niet m eer duidelijk te overzien zijn. Het verdient dan aanbeve
ling nieuwe doorloopschema’s op te stellen met behulp van 
het netwerk en de verzamelde voortgangsgcgevens. Indien uit 
de nieuwe doorloopschema’s blijkt, dat overschrijding van de 
bouwtijd waarschijnlijk is, moet men zich op dat moment weer 
beraden op de te nemen maatregelen.

10. SLOT
In het voorgaande is in kort bestek getracht enige ervaringen 
bij het invoeren van de netwerktechniek op scheepswerven over 
te dragen. Het zal duidelijk zijn. dat het invoeren van netwerk
techniek niet opgevat kan worden als iets, dat door een inci
dentele planningsfunctionaris kan worden gedaan. N etw erk
techniek heeft zijn eigen vertakkingen door de gehele organi
satie. Succes is alleen verzekerd, wanneer alle leidinggevende 
en plannings functionarissen volkomen op de hoogte zijn van 
netwerktechniek en ingeschakeld worden bij het opzetten van 
de plannen. Pas dan ligt de mogelijkheid open, dat de pro- 
duktie op een ra tionele 'm an ier gaat werken met de plannen, 
die door hen zelf zijn opgezet.
Een zeker niet onbelangrijk facet, dat niet in dit artikel be
handeld is, is de keuze van netwerktechniek en het inschakelen 
van rekenautom aten. H ierover hebben diverse publikaties reeds 
het licht gezien.
De precedence methode als netwerktchniek is voor de scheeps
bouw goed te gebruiken, om dat in deze techniek het verwerken 
van overlappingen tussen de verschillende activiteiten met de 
minste m oeite kan gebeuren.
Vooral wanneer voortgangsgegevens verwerkt moeten worden 
cm daarm ee periodiek de consequenties na te gaan van afwij
kingen in de plannen, is het gebruik van een rekenautom aat 
onm isbaar. Verscheidene servicebureaus beschikken over goede 
program m a’s.

Op 10 oktober jl. is het m.s. Maria Guevara  te water gelaten. 
Dit schip, een auto/passagiersveerboot, is een zusterschip van 
het m.s. Santa Margarita, dat op 10 april jl. is overgedragen 
aan de rederij N aviera N ueva Esparta C.A., Caracas.

D e opdrachtgever van het m.s. Maria Guevara, bouw num m er 
276, is S.E.L. M aduro & Sons, Inc., W illemstad-Curagao.

De hoofdafm etingen luiden als volgt: lengte over alles 75,52 
m, lèngte tussen loodlijnen 67 m, breedte 13,50 m, holte tot 
autodek 4,30 m, holte tot salondek 8,95 m, zom er beladen 
diepgang 3,31 m, hoofdm otoren —  W erkspoor RUB 215 X  16 
2 X 2.400 pk, bij 1200 om w /m in, gereduceerd op de schroef
assen to t 300 om w /m in, proeftochtsnelheid 18,0 knoop, aan
tal passagiers: l e  klas 250, 2e klas 380, aantal personenauto’s 
24, aantal v rachtauto’s 21.

H et m.s. M aria Guevara  zal, evenals het m.s. Santa Margarita, 
gaan varen tussen het vasteland van Venezuela en het eiland 
M argarita.

Het schip krijgt Pam patar als thuishaven en zal gaan varen 
onder Venezolaanse vlag.

Klasse: Lloyd’s Register of Shipping +  IOO.A.1, LMC voor 
„Coastal T rade” .



H E T  A C C O M M O D A T I E  SYSTEEM M 1000
I

door J. A.  S M I T * )

De Scheepswerf B lohm  & Voss te H am burg heeft een tech
nische ontw ikkeling doorgevoerd waarmede beoogd werd de 
lo sten  van de scheepsaccomniodatie (officiershutten, bem an- 
nm gsonderkom ens, passagiershutten, salons etc.) te verlagen 
en tegelijkertijd de standaard ervan (kwaliteit, com fort, vei
ligheid en geluidsisolatie) te verhogen.
De architecten A rno Vottler en Beter Ruasch ontw ikkelden  
hiertoe het accom m odatie systeem  M  1000. H et systeem  heeft 
in de praktijk op een 15-tal schepen bewezen, zow el voor de 
scheepsbouwers als voor de reders voordelen te bieden ten 
opzichte van de conventionele inrichtingssysternen.

H et inrichtingssvsteem M 1000 verbetert fundam enteel de tot 
dusver bekende interieurbouw techniek van scheepshutten en 
dekhuizen en biedt derhalve een optim aal w ooncom fort zo
wel in functioneel als in esthetisch opzicht voor nieuwbouw-, 
verbouwings- en reparatie-objecten.
Bovendien beantw oordt het aan de hoogste eisen ten aanzien 
van brandveiligheid volgens de bepalingen van het nieuwe 
,,1 M CO” verdrag.
U itgebreid plattegrondonderzoek resulteerde in een kruisband
raster met de grootste modul van 1000 mm (zie figuur 1).

Tussen de w andvlakken w ordt door een als dekconstructie 
ontw ikkeld asraster de grootte van de woon- of werkruim te 
bepaald. D oor het pre-fabriceren van alle onderdelen —  on
afhankelijk van de bouw toestand van het schip —  is een 
moderne, kostenbesparende fabricage-techniek bereikt.

Het verbindende grondelem ent voor alle bouwdelen van dit 
systeem zijn twee voor dit doel speciaal ontwikkelde profie
len uit gegalvaniseerd staal; de horizontaal verlopende voet
en topprofielen en de verticaal geplaatste systeem steunen.
Deze profielen vervullen een aantal functies door het veel
voudig gebruik der afzonderlijke in- en aan te passen bouw 
delen, die aan boord in de kortst mogelijke tijd gem onteerd, 
omgewisseld en nieuw gecom bineerd kunnen worden.
Deze profielen w orden onafhankelijk van het bouwstadium  
van het schip op een precisie mal in de fabriek gelast, zodat 
wand- en plafondfram es w orden verkregen.

H ierdoor ontstaat aan boord —  gegeven door de p lattegrond 
—  een zelfdragende fram ebouw  en w orden alle verdere 
bouwelem enten in de fram eprofielen bevestigd.
De wanden zijn zodanig gedim ensioneerd, dat alle leidingen 
in de eerste bouwfase van het fram e vrij toegankelijk en over
zichtelijk worden opgenomen.
Derhalve treden geen m oeilijkheden op bij de verschillende 
w erkzaam heden.

*) Imco-Holland.
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Fig. 7. Fig. 8.

Een afstrijkrand aan het vloerprofiel garandeert een gladde 
aansluiting aan het systeem.
De wand- en plafondelem enten worden in de fram eprofielen 
geklem d en arreteren  zich door middel van een rechthoekige 
lip. Op dezelfde wijze worden de üchtbanden opgenom en (zie 
figuur 2).
De wand- en plafondelem enten bestaan uit kuipvorm ige 1 mm 
dikke staalplaat die gegalvaniseerd en vervolgens volgens het 
coil-coating systeem met kunststof bekleed is (zie figuur 3).
D e oppervlakte van deze staalplaten is kras- en zuurbestendig 
en vraagt geen onderhoud. Aan de achterzijde zijn de bouw 
elem enten voorzien van een onbrandbare mineraalwol draag
plaat, die tevens de noodzakelijke verstijving geeft.
Alle ruim ten hebben dubbele wanden. D aardoor w ordt een 
bijzonder hoge geluiddem ping van gem iddeld 40 decibel be
reikt (zie figuur 4).

D oor de com plete staalom rnanteling ontving het systeem vol
gens de richtlijnen van de ISSV het B-15 certificaat.
De uit PV C  geëxtrudeerde en van twee zachte lippen voor

ziene voetlijst sluit de w andelem enten zonder voegen tegen 
de vloerbedekking af. D oor inklem m ing in het sokkelprofiel 
w ordt deze gem onteerd (zie figuur 5). De elektrische schake
laars zijn als w andschakelaars m et schem erlicht uitgevoerd, 
zonder scherpkantige uitstekende delen.
De goed in de hand liggende vierkantig of rond uitgevoerde 
deurkrukken zijn vervaardigd uit m at verchroom d messing. 
N ieuw ontw ikkelde deurscharnieren bieden de mogelijkheid 
om éénheid in de deuren te brengen. Alle deuren hebben 
dezelfde afm eting en kunnen door eenvoudig draaien links 
of recht w orden ingebouwd (zie figuur 6).
Een om vangrijk m eubeltypenprogram m a in hout of in on
brandbaar „C olortect” staal m aakt het mogelijk desgewenst het 
interieur aan te vullen of nieuw te com bineren.
Een voortzetting van de genorm aliseerde delen bieden de 
uit glasvezelversterkte polyester vervaardigde douchecabine 
kuip, sanitair unit en vensterkasten.
Het inrichtingssysteem M 1000 voldoet aan hoge esthetische 
eisen en realiseert m odern w ooncom fort voor alle bem annings
leden (figuren 7 en 8).

B O U W  V A N  K A D E M U R E N  O P  DE M A A S V L A K T E  V O O R  H E T  V .O .M .

De gem eenteraad van R otterdam  besloot 
in septem ber 1966 een krediet van 
/  44,10 miljoen beschikbaar te stellen 
voor de bouw van kadem uren langs het 
C alandkanaal en de D intelhaven t.b.v. 
een Duitse en een N ederlandse com bina
tie van erts- en kolenoverslagbedrijven, 
die op technisch gebied zouden sam en
werken. Elke com binatie zou daarbij de 
beschikking krijgen over twee ligplaatsen 
voor grote schepen. Een latere ontw ik
keling m aakte het echter noodzakelijk 
deze plannen ingrijpend te wijzigen.

In septem ber 1967 deelden B. en W. 
aan de gem eenteraad mede, dat de sa
m enwerking tussen beide groeperingen 
geen doorgang kon vinden, om dat de 
Duitse com binatie h aa r bedrijf in E uro
poort zag als een „voorterre in” van haar 
hoogovens waarop voorbereidend werk 
m.b.t. de ertsvoorziening, afgestem d op 
de behoeften van de deelnem ende bedrij
ven, zou w orden uitgevoerd. D aarbij 
kunnen op hetzelfde terrein  geen grote 
hoeveelheden ertsen en in ieder geval 
geen andere m ineralen of kolen voor 
derden w orden behandeld.

De raad vond het met B. en W. begrij
pelijk, dat de Duitse groepering over 
een eigen overslagterrein wilde beschik
ken om de ertsaanvoer voor haar hoog
oven- en staalbedrijven absoluut te w aar
borgen en besloot in septem ber 1967 het 
tussen het C alandkanaal en de D intelha
ven gelegen terrein uit te geven aan de 
Duitse com binatie en voor de R otte r
dam se groepering een terrein op de 
M aasvlakte te reserveren. H et is deze 
ontw ikkeling die het, zoals reeds gezegd, 
noodzakelijk m aakte de plannen ingrij
pend te wijzigen.

Het krediet dat destijds w erd goedge
keurd, had betrekking op 1150 m kade
m uur met een havendiepte van 18,65 
rn-NAP voor grote zeeschepen, 1100 m 
kadem uur voor binnenschepen en 325 m 
kadem uur met een havendiepte van
12,65 m -N A P voor kleine zeeschepen.

V oor de Duitse com binatie zijn thans 
gebouwd 814 m kadem uur met een h a
vendiepte van 18,65 m en 615 m kade
m uur met een havendiepte van 5,50 m.
V oor de N ederlandse com binatie 
V.O.M , (Verenigde O verslagbedrijf 
M aasvlakte) zullen w orden gebouw d 930 
m kadem uur met een havendiepte van

21,65 m en 750 m m et een havendiepte 
van 6 m.
Met de inrichting van deze beide over- 
slagterreinen zal een bedrag zijn gemoeid 
van ca. ƒ 76,50 mln of ƒ 32,40 mln m eer 
dan aanvankelijk w aren geraam d. V oor 
de kostenstijging zijn verschillende oor
zaken aan te wijzen. Zo is het bouwen 
van kadem uren op één plaats goedkoper 
dan  het bouwen op verschillende plaat
sen en bovendien worden de projecten 
na elkaar uitgevoerd.
De huidige kostenram ing voor het te r
rein op de M aasvlakte is voorts geba
seerd op m ateriaalprijzen en lonen, zo
als deze naar verw achting in 1971 zullen 
gelden. De belangrijkste kostenstijging is 
echter gelegen in het feit, dat d o e  de 
splitsing van de bedrijven over een gro
tere lengte kadem uren m oeten worden 
gebouwd om aan iedere com binatie twee 
ligplaatslengten beschikbaar te kunnen 
stellen. Bovendien zal het terrein op de 
M aasvlakte zodanig w orden ingericht, 
dat de grootste ertsschepen hier in de 
toekom st ligplaats zullen kunnen vinden. 
Deze schepen hebben een grotere lengte 
en een grotere diepgang dan w aarvan in 
de oorspronkelijke kostenram ing was 
uitgegaan.



S C H O T S E  L A N D B R U G  C O N C E P T IE

M.V. Speedway.

Tijdens een persconferentie die in Edinburgh werd gehouden 
ter aankondiging van de nieuwe Roll-on-roll-off veerdienst 
tussen Leith en Gothenburg, zei de heer lan Lyall, algemeen 
directeur van Roxburgh H enderson and Com pany, een onder
deel van The Ocean Steam Ship Co. Ltd: „Een natuurlijke 
ontwikkeling van deze veerdienst kan de start zijn van de 
uitvoering van de Iandbrug conceptie die door de Schotse 
K am er van Ontwikkeling en Industrie is opgesteld. C ontainers 
uit N oord-A m erika en Ierland zouden naar de Clyde kunnen 
worden gebracht, vervolgens per auto of spoorwagon naar 
Leith worden vervoerd en dan, door gebruik te maken van 
de nieuwe dienst, naar Scandinavië worden vervoerd.”
„De veerdienst, die door de dochterondernem ing van de Ocean 
G roup, Seaway C ar Transporters, zal worden onderhouden, 
is de eerste internationale roll-on-roll-off dienst vanuit Schot
land.” „R oxburgh H enderson and Com pany, die een kantoor 
in Leith heeft, zal optreden als agent voor de nieuwe dienst.” 
„D e Ocean G roup is een van de weinige Britse rederijen die 
een dergelijke dienst op de Noordzee-route onderhouden. G e
hoopt w ordt dat deze dienst ook lading zal kunnen aantrekken 
uit het noorden van Engeland en de M idlands.”
Elke vrijdag w ordt een afvaart van G othenburg geboden en 
elke m aandag een van Leith. Daartussen zullen de schepen 
worden ingezet op de route Felixstowe-Gothenburg.
„H et laden en lossen zal nu slechts vijf u u r in beslag nemen, 
vergeleken met 3 to t 4 dagen voor conventionele schepen.” 
„D e dienst zou niet in zo’n korte tijd gerealiseerd zijn zonder 
de medewerking van de F orth  P ort Authority, terwijl de dis
cussies pas gedurende de afgelopen zom er werden begonnen.” 
De nieuwe dienst, die door M ountw ood Shipping Com pany te 
Liverpool nam ens Seaway C ar T ransporters wordt geëxploi
teerd, is een uitbreiding van de huidige N oordzee diensten 
tussen Felixstowe, Kopenhagen, M almö, G othenburg en Oslo. 
Roxburgh Henderson and Com pany, ook een lid van The 
Ocean G roup, is als agent voor de nieuwe dienst aangesteld.
De Forth P ort A uthority bouwt een term inal voor Seaway Car- 
T ransporters waar trailers, containers, flats en ander rollend

materieel doorlopend kan worden behandeld tijdens de nor
male werkuren. In G othenburg heeft Seaway een term inal in 
het vrije havengebied. Deze term inal is in het centrum  van de 
stad gevestigd, dichtbij het wegennet.
Men zal tevens in staat zijn rechtstreeks goederen af te leveren 
aan de distributieloodsen in het vrije havengebied. H ierdoor 
worden alle tussentijdse douaneform aliteiten vermeden. 
Gothenburg werd gekozen, om dat het de meest centraal gele
gen Scandinavische haven is nabij hel Oslo fjordengebied van 
Noorw egen en ten opzichte van Zweden en de landroute naar 
Finland.

Seaway Car Transporters
De directie van Seaway C ar Transporters, lid van de Ocean 
Group, is in handen van de M ountwood Shipping Com pany 
te Liverpool. De vloot Ro-Ro autoschepen van Seaway C ar 
Transporters is gegroeid van een capaciteit van 400 voertuigen 
in 1967 tot m eer dan 1000 eenheden op het ogenblik.
V anaf mei 1967 is de veerboot Carway op de Felixstowe- 
Scandinavië dienst ingezet. Dit was het eerste Ro-Ro schip naar 
Brits ontwerp voor de export van au to’s en caravans. Het 
schip was zo’n geweldig succes dat de maatschappij spoedig 
het zusterschip Speedway bestelde. De in Noorwegen gebouwde 
schepen M andeville en Sealord Challenger werden in 1969 
door Elder D em pster aangekocht. Deze maatschappij herdoop
te de schepen in Skyw ay  en Clearway voordat zij met de Car
way op de N oordzee-route werden ingezet.
Deze drie schepen bieden samen elke week drie afvaarten van
uit Felixstowe. Zij vervoeren dan voertuigen en opleggers naar 
Kopenhagen, M almö, G othenburg en Oslo. De Clearway is 
vanaf toen Speedway genoemd.
In juni 1970 kwam het zusterschip van de Carway, de Speed
way in de vaart. H et schip is iets groter dan haar zusterschip 
en haar m achinekam er is voor onbem ande vaart ontworpen. 
G edurende drie weken worden elke week twee reizen gem aakt 
tussen Le H avre en Southam pton en in de vierde week vaart 
het schip tussen Rouaan en Kopenhagen.



C O N T A IN E R IS A T IE  BIJ G E C O M B IN E E R D  VERVO ER

De Canadian Pacific exploiteert samen 
m et enkele van haar dochteronderne
mingen ’s werelds grootste geïntegreerde 
transportsysteem . H aar land-, zee- en 
luchtnet om vat ongeveer 100.000 mijl 
en bedient vijf continenten.
Aangezien een geïntegreerd transportsys
teem  het middel is waarm ee men de 
vruchten van de containerisatie kan pluk
ken, heeft C anadian Pacific het als van
zelfsprekend aangenom en, dat zij deel 
moet hebben aan die nieuwe soort vracht
vervoer.
De meest spectaculaire ontwikkeling bin
nen de maatschappij is de opkom st van 
haar gecombineerde land/zee-diensten 
geweest. De keuze van Quebec als het 
belangrijke begin /eindpunt en doorvoer
centrum  in dit systeem heeft voor deze 
400 jaar oude haven nieuwe com m er
ciële perspectieven geopend.
CP Ships en CP Rail hebben deze zomer 
$ 2 miljoen geïnvesteerd in de m oder
nisering van hun containerterm inal 
in Quebec, zodat er per week 1600 con
tainers in beide richtingen behandeld 
kunnen worden.
Quebec werd in 1968 als haventerm inal 
gekozen, omdat, zoals de directeur van 
C P Ships, W. J. Stenason, het uit
drukte: „deze haven het best geschikt is 
voor de economische en concurrentie- 
factoren, die in onze trades een rol spe
len.”
Een tweede reden uiteraard was dat 
men van mening was dat Quebec zich 
het best leende voor de faciliteiten en 
diensten welke C anadian Pacific voor 
het vervoer van de containers kon ver
schaffen. Op een geringe afstand boven- 
strooms van Quebec was een complex 
beschikbaar, dat m aar enkele m inuten rij
den verwijderd was van de grote rijksweg 
op de zuidelijke oever naar M ontreal 
en plaatsen verder in het binnenland. De 
bijna 2 km lange spoorwegtunnel, die 
in 1931 onder de rivierdijk van Quebec 
werd aangelegd, verschaft een rechtstreek
se aansluiting op de hoofdlijn van CP 
Rail tussen M ontreal en Quebec. Ook 
het grote voordeel dat navigatie het ge
hele jaar door mogelijk is, bestempelde 
W olfe's Cove als de ideale plaats voor 
het creëren van een scheeps-, spoor- en 
vrachtautoterm inal.
D aar de verschillende A tlantische contai
nerhavens langzam erhand een vergelijk
baar niveau hebben bereikt bij de au to
m atisering en snelheid van ladingbehan- 
deling, verwacht men nog eens extra voor
delen, wanneer het verkeer via Quebec 
wordt geleid. D e haven ligt op de kortste 
afstand tussen N.W . Europa en alle be
stemmingen in het gebied van de G rote 
Meren. H ierdoor ontstaan twee unieke 
voordelen: a. de haven ligt enkele hon
derden m ijlen van de A tlantische kust in 
het binnenland, en b. blijft niettem in de 
op één na dichtstbijzijnde haven tussen 
N oord-A m erika en Europa, die het ge
hele jaar open is.

Terwijl de plannen voor de bouw op 
W olfe’s Cove werden uitgewerkt, begon 
C P Ships een tussentijdse container- 
dienst tussen Quebec, Londen en Rotter
dam. Er werd begin 1969 gestart met 
een paar afvaarten per m aand; thans 
biedt deze lijn meer dan één afvaart per 
week uit Quebec, waarbij gebruik wordt 
gem aakt van zes gecharterde container
schepen met een totale laadcapaciteit 
voor 1100 containers. H ieraan werd de
zer dagen de CP Am bassador toege
voegd, het eerste volcontainerschip van 
CP Ships. In februari 1970 werd in sa
menwerking m et de Head D onaldson 
Line een gemeenschappelijke ronddienst 
geopend tussen Q uebec-G reenock (Glas- 
gow)-LiverpooI. De twee containersche
pen bieden hier ongeveer elke tien dagen 
één afvaart.
Aan de wal worden aan- en doorvoer- 
diensten geboden door C P Rail, CP 
Transport, CP Express, Smith Transport, 
Am erikaanse zusterm aatschappijen en 
andere gewone vervoersondernem ingen.
Al deze m aatschappijen verschaffen uit
gebreide diensten naar en van het bin
nenland en houden zich bovendien met 
de exploitatie van term inals voor gecom
bineerd vervoer bezig. In het gehele 
midden-westen van de Verenigde Staten 
en in oostelijk C anada staan de kleine 
verladers voortdurend uitbreidende 
vracht-groupage-diensten ter beschikking.
C anadian Pacific meent, dat de diverse 
com ponenten van haar vervoerssysteem 
op bijzonder geslaagde wijze in elkaar 
passen. Het containerverkeer kan ge
woonlijk profiteren van de nieuwe uit
rusting en methodes, die door de doch
terbedrijven aan de wal w orden verschaft 
voor het afwikkelen van hun andere 
verkeer.
Zo versnelt bijv. de geautom atiseerde la- 
dingsorteerapparatuur van CP Express 
in M ontreal en Toronto de behandeling 
van LCL-verschepingen, die op deze ter
minals arriveren. Van meer direct nut 
zijn de pas ontworpen platte wagons van 
lichtgewicht, die de CP Rail voor het 
containertransport gebruikt. Deze 85 vt 
lange wagons, die de langste van de 
Canadese containerwagons zijn en het 
lichtste in hun soort, kunnen vier 20 vt 
of twee 40 vt containers vervoeren.
CP Rail heeft de aankom st- en vertrek
tijden van haar treinen zo gewijzigd, dat 
een 4 uur-dienst van Quebec naar M on
treal, met daarop aansluitend Toronto, 
wordt geboden. Om het stijgende ver
keer in deze plaatsen de baas te kunnen, 
installeert C P Express op beide term inals 
speciale 35-tons, op vier sporen lopende 
containerkranen. De verschillende vracht- 
autobedrijven hebben zich ook een ver
scheidenheid van gespecialiseerde appara
tuur aangeschaft, w aaronder installaties 
voor het laden en lossen zijwaarts en 
naar boven.
De grootste kapitaalsbestedingen voor de 
containerisatie zijn de term inal van

W olfe's Cove geweest ($ 2 mln), de be
stelling van de containers ($ 6,5 mln) 
en  de order voor drie cellulaire contai
nerschepen van elk 16.000 ton dw en een 
snelheid van 20 kn. tegen een totale prijs 
van $ 20 mln. H et eerste van deze drie 
schepen, die in Engeland worden ge
bouwd, m oet vóór het einde van dit jaar 
in dienst kom en. Elk schip kan 700, zo
nodig 1000 containers vervoeren.
Tot dusver had C anadian Pacific, zoals 
vele andere containervervoersbedrijven, 
gehuurde containers gebruikt: de meeste 
van Interpool Inc., Toronto. De bestelling 
van de nieuwe containerschepen heeft de 
maatschappij echter gestimuleerd tot de 
aankoop van eigen containers; het gaat 
voorlopig om 3800 containers van 11 
verschillende standaardsoorten.

In  W olfe’s Cove zijn de voorbereidingen 
voltooid voor de installatie van de appa
ratuur, die nodig is om dit terrein van 
18 acres te veranderen in een geautom a
tiseerde term inal met twee ligplaatsen, 
een 35-tons containerkraan, een 35-tons 
spoorwegcontainerkraan die vier banen 
bedient, drie Straddle Van C arriers en een 
uitgebreide opslagruim te voor containers.
De in Engeland gebouwde havencontai
nerkraan arriveerde medio juni en was 
medio augustus opgezet. De kraan rijdt 
langs ligplaatsen 5 en 6 op een 1200 vt 
lange en 50 vt brede baan. De arm van 
deze kraan —  die $ 900.000 heeft ge
kost —  heeft vanuit de kade een bereik 
van 110 vt en steekt 65 vt boven het 
terrein uit. Landinw aarts kan de kraan 
—  die 55 vt van de kadem uur afstaat —  
30 vt bereiken. Als de kraan niet in ge
bruik is, w ordt de arm verticaal veran
kerd, w aardoor de kraan  een totale 
hoogte van 208 vt heeft. De cabine be
vindt zich aan het hefgerei en rijdt met 
de container mee, wanneer deze van de 
kade naar het scheepsruim wordt ver
plaatst. O nder norm ale om standigheden 
verplaatst de kraan gemiddeld 30 con
tainers per uur.
Op de term inal w orden de containers 
verplaatst m et de Van C arriers en op 
chassis. De eerste, die makkelijk tussen 
dicht opeengestapelde containers kunnen 
m anoeuvreren, kunnen per uu r ongeveer 
15 containers verplaatsen.
Voor het snelle laden en lossen van 
vrachtauto’s en treinen is een groot hef- 
m echanisme beschikbaar, dat over vier 
spoorbanen en een 16 vt brede beton
weg voor vrachtauto’s heen staat. Deze 
74 vt brede, zogenaam de transtainer- 
k raan van 35 ton, laadt de containers, 
die met de V an C arriers worden aange
voerd, op de platte spoorwagons op één 
van de vier banen. De goederentreinen 
voor de verschillende bestemmingen kun
nen op deze wijze op de juiste m anier 
worden gerangeerd, terwijl het schip 
w ordt gelost. De containers die per 
vrachtauto worden vervoerd, kunnen 
rechtstreeks van het schip worden over
geladen.



Aan de uitbreiding van de spoorlijnen 
en andere voorzieningen heeft CP Rail 
voor W olfe’s Cove een bedrag van 
$ 500.000 besteed. Een algehele omleg
ging was noodzakelijk voor de halve 
mijl waarover de vier banen met hun 
achterw aarts gelegen rangeerdelen lopen.

Zoals andere containerm aatschappijen

die op Canadese havens varen, heeft het 
C anadian Pacific geen moeite gekost om 
hoge vervoerscijfers te boeken, en de 
m aatschappij ziet met belangstelling uit 
naar de mogelijkheid om, naarm ate de 
containerisatie m eer wordt toegepast, bin
nen de kom ende jaren het verkeer uit 
te breiden. Hierbij houden de gecombi
neerde diensten van C anadian Pacific in

het bijzonder het oog gevestigd op 
Qucbec.

Zoals de directeur van de afdeling 
V rachtdiensten N oord-A m erika. van CP 
Ships, R. L. Purdy het uitdrukt: ..Deze 
containerhaven is ontworpen voor een 
snelle omlooptijd van schepen zowel als 
treinen".

N IE U W E  L U IK L O Z E  C O N C E P T IE  V O O R  ZELFLOSSERS

Van ir. J. F. M innee, D irecteur van het Raadgevend Inge
nieursbureau Propulsion te Leiden ontvingen wij onderstaande 
beschouwing over:

een nieuwe ,,luikloze” conceptie voor zelflossers.

Schepen hebben een van nature onvoordelige vorm voor bela
den en lossen, daar de toegang tot het ruim alleen van boven 
mogelijk is. Laden en lossen betekent daardoor ook steeds 
hijsen en strijken.
„Roll on” types hebben door grote deuren in voor- of achter
schip hieraan tegemoet kunnen komen om rollende lading op 
eigen kracht te kunnen opnem en en afgeven. Ook hier speelt de 
scheepsvorm weer een nadelige rol, daar de scheepseinden 
meestal smaller zijn dan het middenschip, hetgeen de toegang 
vernauwt.

Een ander bezwaar is, dat er meestal slechts één toegang op 
deze m anier mogelijk of gelijktijdig bruikbaar is. W anneer 
echter het schip op het midden kan openklappen, zodat het 
voorschip als een koelkastdeur m et bergruim te tegelijk zichzelf 
en het achterschip aan de kade presenteert, ontstaan twee grote 
toegangen to t het inwendige.
Containers kunnen op in hoogte verstelbare rails naar buiten 
en binnen gereden worden, bulklading kan door middel van 
lopende banden in de lengterichting worden gelost en door 
kleine luiken geladen. De benodigde kadelengte: 2 x  B i.p.v. L, 
is gemiddeld slechts 30-40 %  van het norm ale geval, terwijl

ook op de kostbare containerkraancapaciteit aanmerkelijk be
zuinigd kan w orden.

Constructieve problem en zijn door middel van hydraulisch be
diende vergrendelingen oplosbaar en de kosten daarvan zullen 
veruit opwegen tegen het weglaten van grote luikconstructies en 
langsschotten e.d., die nu voor de sterkte nodig zijn. 
Verandering van de trim tijdens laden en lossen blijkt tegemoet 
te komen aan het vergem akkelijken van het in- en uitvoeren van 
de lading.

R.l.B. Propulsion heeft voor een gemiddeld m ultipurpose bulk- 
container schip de hydrodynam ische en constructieve proble
men onderzocht en is tot de conclusie gekomen, dat een econo
mische oplossing goed te verwezenlijken is.

Fig. 3. Quay length required : 30-40 %.
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Fig. 1. Start unloading or finish loading.



M O T O R V R A C H T S C H IP  T R ID E N T

Fig. 1. Algemene opstelling van de nieuwe Trident-klasse schepen, waarin de MacGregor zijdeuren en luiken getoond worden.

In aansluiting op het artikel betreffende het m otorvrachtschip 
Trident A m sterdam  (zie S. & W. nr. 22 van 30 oktober jl. p. 
494) volgen hieronder nog enige afbeeldingen.

Fig. 2. Twee van de vier MacGregor/Lund, Mohr en Giaever 
zijdeuren. De deur op de voorgrond is geheel open en kan in 

horizontale positie aangepast worden aan de verschillende 
^   tij-hoogten.

Fig. 3. De drie MacGregor zijdeuren aan bakboord in verschil
lende standen. Deze deuren geven toegang tot de koelruimten in het 

achterschip door laden aan zijkant, —>•



SYSTEEM V A N  G Ö T A V E R K E N  V O O R  H E T  V E R W A R M E N  V A N  O L IE  IN  O B O -S C H E P E N

Een van de problem en, die zich voordoen bij het ontw erp en 
het bedrijf van olie-bulk-ertscarriers is de keus van de methode 
voor het verw arm en van ladingolie. V erwarm ingsspiralen van 
hetzelfde type als in tankers kunnen niet toegepast w orden, om 
dat deze beschadigd zullen w orden door de droge lading van 
het OBO-schip. Terwijl verschillende werven systemen hebben 
toegepast, w aarin transportabele pijproostcrs opgenom en 
w aren, die iedere keer verwijderd m oeten w orden w anneer er 
droge lading vervoerd w ordt, heeft G ötaverken een ander 
systeem ontwikkeld.

H et systeem van G ötaverken past een patroon van hoekstalen 
toe, dat aan de  onderzijde van de beplating, die het ruim be
grenst, vastgelast is, zodat een kanaal met driehoekige d o o r
snede gevormd wordt. D it systeem is uitsluitend toegepast op 
alle door G ötaverken gebouw de OBO-schepen, te beginnen bij 
het m.s. R una  in 1967. Dientengevolge is thans het sys
teem goed uitgeprobeerd en w ordt het nu ook toegepast in 
17 OBO -carriers van 96.000 ton dw., die bij de G ötaverken- 
groep besteld zijn.

Aan de eerste installaties gingen zorgvuldige voorbereidingen 
vooraf, teneinde een systeem te leveren, dat van het eerste be
gin af geen m oeilijkheden zou geven. E r werden uitgebreide 
proeven genom en om  een m anier van lassen te vinden voor 
de staven om een lekvrije las te krijgen bij lage kosten van 
de vervaardiging. O nder de belangwekkende problem en, die 
onderzocht en  m et succes opgelost werden was dat van de 
spanningen, die door plaatselijke w arm te-uitzetting opgewekt 
werden in die delen van de  structuur van het schip, w aaraan 
de staven bevestigd werden. De kwesties van de w arm te-over- 
d racht en het effectieve verw arm end oppervlak werden onder
zocht en tezam en opgelost met het erm ede verbonden pro-

Fig. 1. Schema van het systeem van Götaverken voor 
olieverwarming in OBO-carriers.

bleem van de beste plaatsing van de staven. H et systeem van 
G ötaverken is belangrijk lichter dan andere systemen en geeft 
een duidelijke vergroting van de deadweight van het schip.

E r kunnen andere voordelen van dit systeem genoem d w or
den. De belangrijkste daarvan is zeker de verm ijding van de 
kosten, die verbonden zijn aan de tijd, arbeidsloon en gevaren, 
die verbonden zijn aan de m ontage en dem ontage van de 
zware onderdelen in de ruim en, die olie bevat hebben. Ieder
een, die dit soort werk heeft zien uitvoeren zal toe moeten 
geven, dat dit gedaan moet worden in rustig water, wat er in de 
praktijk op neer kom t, dat het schip vaak in de haven wordt 
opgehouden totdat het werk gereed is. E r zijn gevallen be
kend, w aarbij op schepen van gem iddelde grootte met kleinere 
pijproosters, het werk tw aalf uur in beslag heeft genomen.

Bovendien is deze m ethode afhankelijk van de goede werking 
en synchronisatie van de kleine transportabele lieren, die toe
gepast w orden voor het hijsen van de roosters; als hierbij 
storing voorkom t w orden de m oeilijkheden en oponthoud in 
belangrijke m ate vergroot. Dit alles wordt bij het systeem van 
G ötaverken verm eden.

Verwarm ing m et het systeem van G ötaverken heeft het voor
deel, dat dit niet onderhevig is aan schade door lading of 
ladinggerei, waarm ee het nooit in aanraking kom t. De ver
stijvende w erking van de staven op de plaatw anden verm in
dert integendeel uitgebreidheid van schade veroorzaakt door 
grijpers of vallende lading.

Een belangrijk voordeel in ander opzicht is dat het verwar- 
mingssysteem geïnspireerd kan w orden terwijl het in gebruik 
is, aangesloten op de stoom en met lading aan boord, om dat 
de staven in toegankelijke vrije ru im ten liggen of in ballast- 
tanks.

W egens dezelfde redenen is het niet noodzakelijk bijzondere 
legeringen voor verw arm ingsspiralen toe te passen. Dit kan 
een belangrijke besparing aan kosten opleveren.



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 I C I  O P SC HEEPVAARTGEBIED

Programma van lezingen en excursies voor liet najaar 1970 en het voorjaar 1971

Zoals op de Algemene Ledenvergadering van 25 april 1970 is aangekondigd:

4 jan. ’71 (mal

14 jan. ’71
Rotterdam

26 jan. ’71 
Groningen
28 jan. *71 
Rotterdam
29 jan. *71 
Amsterdam
27 jan. ’71 
Rotterdam
6 febr. ’71 

23 febr. ’71 
Groningen
25 febr. ’71 
Rotterdam
26 febr. ’71 
Amsterdam 
23 mrt. ’71 
Groningen

<di)

(do)

(vr)

(za)
(dl)

(do)

(vr)

(di)

Nieuwjaarsreceptie van 16.00— 17.30 uur in 
de sociëteitszaal van het Groothande/sgebouw.
Het scheepsontwerp met behulp van de com
puter, door de heren ir. A. W. Ruys, ir. J. Hol- 
trop en A. Koops van het Nederiandsch 
Scheepsbouwkundig Proefstation, Wageningen. 
Aspecten van sclieeps- en scheepsmachinerepa- 
raties, door ir. C. Scherpenhuijsen.

idem

idem

Excursie naar De Rotterdamsche Droogdok 
Maatschappij N.V.
Jaardiner in „De Doelen” te Rotterdam.
Containerschepen, door ir. E. Vossnack of één 
van zijn medewerkers.

idem

idem

Voortstuwingsinstallaties van containersche
pen.

24 mrt. ’71 (wo) 
Rotterdam
25 mrt. ’71 (do) 
Amsterdam
22 apr. ’71 (do) 
Rotterdam

ca. half mei 
eind april of 
begin mei ’71

’71

idem

idem

Toepassing van en ervaring met Voith Schnei- 
der propellers bij sleepboten, door H. A. van 
Leeuwen.
Deze voordracht wordt gehouden a.b. van 
een schip van de Spidodienst tijdens een tocht 
naar het Europoortgebied en een demonstra
tie van de nieuwe haven-zeesleepboten met 
V.S. propellers.
Vrije keuze onderwerp voor elk der afdelingen. 
Jaarvergadering. Deze zal waarschijnlijk wor
den gehouden tijdens de vaartocht die hier
boven onder 22 april is aangekondigd.

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

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

BESTUURSVERKIEZING AFDELING ROTTERDAM
Op de vergadering van de afdeling „Rotterdam” d.d. donderdag 26 november 1970 werden op voordracht van het afdelingsbestuur de 
volgende heren herkozen : als voorzitter ir. B, Wilton en als leden : ir. J. P. Corver en ir. J. N. Joustra.
De drie heren hebben zich bereid verklaard hun benoeming te aanvaarden.
Door de leden van de afdeling werden geen tegenkandidaten gesteld.

E X C U R SIE  A F D E L IN G  R O T T E R D A M  O P 27  JA N U A R I 1971

H el A fdelingsbestuur Rotterdam stelt het bijzonder op prijs U  m ede te delen, dat de D irectie van D e R otterdam sche  
Droogdok M aatschappij N .V . de leden van de Afdeling Rotterdam in de gelegenheid zal stellen op woensdagm iddag  
27  januari 1971 een bezoek te brengen aan de A fdeling Kernenergie.

Het programma voor deze excursie luidt als volgt:
Aanvang: 1 3 .25  uur precies !

1 3 .30— 1 4.30  uur : inleiding door ir. C. J. Drijver over de vervaardiging van drukvaten voor kernreactoren -f- film;
1 4 .30— 16.00 uur : rondleiding door de apparatenfabriek en een deel van de machinefabriek;
1 6 .0 0 — 16.30 u u r: gelegenheid tot het stellen van vragen onder aanbieding van een kop thee.

U it praktische overwegingen dient het aantal deelnem ers tot m axim aal 150 beperkt te blijven ! H et is niet toegestaan op
het terrein van de R D M  te fotograferen.

V oor deelnem ing aan deze excursie dient u zich telefonisch op te geven aan het A lgem een Secretariaat van de vereniging. 
Burg. s’ Jacobplein  10, Rotterdam , telefoon  010  - 12 60 30 . U  gelieve zich alléén op te geven, indien U  er vrijwel zeker 
van bent de excursie bij te kunnen w onen ! W anneer U  onverhoopt toch verhinderd m ocht zijn aan de excursie deel te 
nem en, gelieve U  dit terstond aan het A lgem een Secretariaat te berichten.

Punt van verzamelen: H oofdingang van het oude kantoor aan de Heyplaatstraat no. 21 .
M et het oog op de beperkte parkeerruimte in de naaste om geving van de R D M  (Tuindorp H eyplaat) is het gew enst de 
nodige speling in tijd te houden, teneinde om 13.25 uur aanwezig te zijn.

N .B . ! D E  A A N D A C H T  W O R D T  E R O P  G E V E ST IG D , D A T  V O O R  D E Z E  E X C U R SIE  G E E N  V E R D E R E  
C O N V O C A T IE  Z A L  W O R D E N  V E R Z O N D E N !



N IE U W S B E R IC H T E N
PERSONALIA

A. J. Nellen t

Op 23 november 1970 overleed te Rotter
dam in de leeftijd van 59 jaar de heer A. J. 
Nellen, directeur Nellen Machinefabriek, 
Constructiewerkplaats en Technisch Bureau 
N.V. te Rotterdam.
De heer Nellen was lid van de Nederlandse 
Vereniging van Technici op Scheepvaart
gebied.

A. R. O. van Lierop directeur SHV
De heer A. R. O. van Lierop werd m.i.v. 
1 november jl. benoemd tot directeur van 
de Steenkolen-Handelsvereeniging N.V. De 
heer Van Lierop blijft onveranderd de func
tie vervullen van voorzitter van de Raad 
van Bestuur van de concernonderneming 
Geveke & Groenpol N.V. te Amsterdam.

D e heer ] .  C. Melcherts benoemd tot 
directeur Nieuwe Waterweg
Met ingang van 1 december 1970 is de heer 
J. C. Melcherts, hoofd van de afdeling Re
paratie van de RDM, tevens benoemd tot 
directeur van de Scheepsbouw Maatschappij 
Nieuwe Waterweg N.V. De heer Melcherts 
volgt daarmede ir. L. van der Tas op, die 
met ingang van dezelfde datum is benoemd 
tot gedelegeerd commissaris van de vennoot
schap. De Scheepsbouw Maatschappij Nieu
we Waterweg is een dochteronderneming 
van De Rotterdamsche Droogdok Maat
schappij N.V. en maakt als zodanig deel uit 
van de Rijn-Schelde Groep.

J. Kraaijeveld van Hemert en inr. H. J. C. 
ter Kuile benoemd tot commissaris 
Holland Amerika Lyn
Tijdens een buitengewone vergadering van 
aandeelhouders werden de heren J. Kraaije
veld van Hemert, ing. en mr. H. I. C. ter 
Kiiiie overeenkomstig het voorstel tot com
missaris van de Holland Amerika Lijn be
noemd.
De heer Kraaijeveld van Hemert (42) is sinds 
1958 lid van de raad van bestuur van de Bos 
Kalis Westminster Dredging Group N.V. te 
Sliedrecht. In november jl. werd hij tot voor
zitter van deze raad benoemd.
Mr. Ter Kuile (47) vestigde zich in 1951 als 
advocaat te Den Haag en is sinds 1955 part
ner in het advocatenkantoor De Brauw. 
Wyckerheld Bisdom, Scholten & Ter Kuile 
te Den Haag.

Afscheid ir. M . C. de Jong
In verband met het bereiken van de pen
sioengerechtigde leeftijd zal de heer ir. M. 
C. de Jong aan het einde van dit jaar als 
directeur van de N.V. Kon. Ned. Grofsme
derij aftreden. Naar aanleiding hiervan 
wordt er op dinsdag 22 december a.s. van 
16.30-18.30 uur een ontvangst gegeven in de 
„Groenoordhal”, Willem de Zwijgerlaan te 
Leiden. M.i.v. 1 januari 1971 is de heer De 
Jong benoemd tot commissaris van de N.V. 
Vanaf januari 1971 zal de directie gevoerd 
worden door de heren ir. K. Bouman en ir. 
W. A. Terwogt.

Instituut voor Scheepvaart en Scheepsbouw, 
Rotterdam
In november 1970 bedroeg het aantal be

zoekers aan het museum 1.797 en aan de 
bibliotheek 92.
Er werden 1.452 boeken uitgeleend en 232 
inlichtingen verstrekt.

Technische Hogeschool, Delft
Geslaagd voor het doctoraalexamen voor 
vliegtuigbouwkundig ingenieur.
F. J. Appelman, Delft; N. Faber, Hazers- 
woude; K. Herder, Delft; W. J. Huson, Delft; 
R. Kokkeel, Delft; W. J. Ludriks, Delft; A. 
W. Nieuwenhuijse, ’s-Gravenhage; H. J. P. 
M. Pollaert, Venlo; D. Rozendal, Pijnac- 
ker; K. R. Rijzebol, Delft; H. A. Sijtsma, 
Rijswijk; R. P. Veldhuijzen, Leiden; H. de 
Vries, Delft; G. van der Wees, Driebergen.

Japan krijgt wellicht grootste 
koopvaardijvloot
In Japan heeft een onder het ministerie 
van transport ressorterende commissie voor 
scheepsbouw en scheepvaart een program
ma bekend gemaakt voor de uitbreiding van 
de Japanse koopvaardijvloot in de periode 
1969-1971. De nieuwe aanbevelingen noe
men een in deze periode te bouwen bruto 
tonnage van 28 miljoen ton. In vroegere 
plannen werd een tonnage van 20,5 miljoen 
brt genoemd.
Als de aanbevelingen gevolgd zullen worden 
kan Japan aan het begin van 1974 beschik
ken over de grootste koopvaardijvloot ter 
wereld. Desondanks hebben verscheidene 
grote Japanse industrieën al aangedrongen 
op de bouw van nog meer schepen aange
zien zij vrezen dat in de komende jaren 
scheepsruimte steeds duurder zal worden.

Ladingvervoer per container te Rotterdam
In Rotterdam werden in het eerste halfjaar 
van 1970 in totaal 114.233 containers over
geslagen, waarvan 60.562 inkomend en 
53.671 uitgaand. Inkomend waren 57.232 
containers beladen met 723.369 ton goe
deren en uitgaand 48.055 met 622.585 ton. 
Het aantal ledige containers bedroeg inko
mend 3.330 of 5 pet van het totaal en uit
gaand 5.616 of 10 pet van het totaal. De 
totale lading per container aangebracht en 
verzonden bedroeg in het eerste halfjaar 
1,35 miljoen ton.
In het eerste halfjaar van 1969 werden in 
Rotterdam behandeld 74.243 containers, 
waarvan 37.275 inkomend en 36.968 uit
gaand.
De per container aan- en afgevoerde lading 
bedroeg toen 374.521 ton en 386.535 ton, in 
totaal 761.056 ton. Het aantal behandelde 
containers lag in de eerste zes maanden van 
1970 rond 55 pet hoger en de per container 
aan- en afgevoerde lading met meer dan 
75 pet.
Van de aangevoerde containers kwamen er 
28.687 uit Europese havens, waarvan 25.705 
met 305.784 ton lading, en 31.098 uit Noord- 
Amerika, waarvan 30,917 met 412.246 ton 
lading.
Van de af gevoerde containers gingen er 
37.390 naar Europese havens, waarvan 32.810 
met 426.339 ton lading, en 15.269 naar 
Noord-Amerika, waarvan 14.304 met 187.330 
ton lading.
Van de 60.562 in de Rotterdamse haven van 
overzee aangevoerde containers kwamen er 
1991 per roll-on/roll-off schip. Uitgaand be
droeg dit aantal 1623.
Het aantal uit havens in Noord-Amerika 
aangevoerde containers bedroeg rond 50 pet 
van het totaal met rond 57 pet van de per 
container aangevoerde lading. Uitgaande 
echter staat Europa met ruim 75 pet van het 
aantal afgevoerde containers en met rond

70 pet van de per container afgevoerde la
ding op de eerste plaats.

Furncss Withy noemt groot aantal schepen 
uit de vaart
De Furness Withy Groep zal, blijkens een 
bericht in „Lloyd’s List”, 23 schepen van 
zijn vloot uit de vaart nemen, omdat deze 
geen goede exploitatiecijfers opleveren. Het 
besluit is genomen, nadat deze Engelse groep 
in een tussentijds rapport had gesproken van 
een stijging in de kosten, die haar weerga 
niet kent.
De groep heeft op het ogenblik een vloot 
van iets meer dan 100 schepen, samen ver
tegenwoordigen deze schepen meer dan een 
miljoen ton bruto. Tot de schepen, die uit 
de vaart gaan behoort de 31 jaar oude Andes, 
die na 30 april volgend jaar geen cruises 
meer zal maken voor de Royal Mail Lines. 
Verder zullen verdwijnen drie vracht/passa
giersschepen van Shaw Savills „A"-klasse, 
de Akaroa, Aranda en Arawa; na afloop van 
hun reizen zullen zij in de periode februari- 
april volgend jaar uit de vaart gaan.
In de komende maanden worden voorts 
negentien droge-lading-schepen op de dien
sten naar en van de Noord Pacific en de 
Caraibische Zee, aan de dienst onttrokken. 
Bij elkaar hebben de 23 schepen een inhoud 
van 218.000 ton.
Volgens een directielid van de groep houdt 
de reorganisatie ernstige consequenties in 
voor de personeelsvoorziening, zowel op zee 
als aan de wal.

Schelde bouwt overkapping
Op de scheepswerf De Schelde te Vlissingen 
is de eerste paal geslagen voor de grootste 
overkapping van een droogdok in Europa. 
Het project gaat ruim twaalf mln gld kos
ten.
De bouw van deze droogdokoverkapping 
was nodig omdat De Schelde twee fregatten 
voor de marine gaat bouwen. Deze zullen 
begin 1975 opgeleverd moeten worden. De 
hal krijgt een breedte van 37 m, een lengte 
van 150 m en een hoogte van 28 m. De hal 
zal binnen het jaar opgelcverd moeten wor
den.

Weer orders voor Boele
Hoele’s Scheepswerven en Machinefabriek 
N.V. te Bolnes boekte één dezer dagen we
derom opdrachten tot het verlengen van in 
totaal vijf zeeschepen.
Tot nu toe heeft Boele reeds 52 zeeschepen 
verlengd. Met het boeken van de laatste op
drachten is het totaal aantal op 57 gebracht, 
niet meegerekend de verlengingen van bin- 
nenvaartsch epen.
De nieuwe opdrachten behelzen de verlen
ging van de Nordfarer, Hoegh Belle, Hoegh 
Banniere, Hoegh Benin en Hoegh Biscay. 
De lengte van deze schepen varieert van 123 
tot 141 meter en de lengte van de nieuwe sec
tie is bij de Nordfarer 21,6 meter en bij de 
vier Hoegh-schepen 22,6 meter.

Swan Hunter gaat geen werven sluiten
De directie van de Britse Swan Hunter 
scheepsbouwgroep heeft, bij monde van pre
sident sir John Hunter, de vrees van de vak
bonden, als zou de positie van 15.000 werk
nemers in gevaar zijn, ongegrond genoemd. 
De vakbonden grondden hun verwachting 
op het feit dat vorige week bekend gemaakt 
werd dat het concern over het eerste half
jaar van 1970 een verlies had geleden van 
1,7 miljoen pond.
Sir John Hunter verklaarde dat het bedrijf 
weliswaar een verlies had geleden, maar hij



achtte de toestand bepaald niet catastrofaal. 
„Wc zijn bepaald nog niet bankroet of iets 
dergelijks”, zo verklaarde hij. De ongunstige 
uitkomst van het eerste halfjaar wijt de 
Britse scheepsbouwer aan de zeer sterk ge
stegen kosten.
Zij hadden de verwachting uitgesproken dat 
de werven van de groep langs de rivieren 
Tyne en Tees wel eens gesloten zouden kun
nen worden.

N ieuw e opdrachten

Heerema Engineering Service te ’s-Graven- 
hagc heeft I.H.C, Holland de opdracht ge
gund voor de bouw van een zware offshore 
kraan. Met een eigen gewicht van 1400 ton 
kan deze kraan in vaste positie 800 ton en 
zwenkend 600 ton heffen bij een vluchtbe- 
reik van 27,50 meter. De giek (arm) van deze 
kraan is ruim 75 m lang.
Vorig jaar juli heeft de produktiegroep Off
shore van l.H.C. Holland reeds een derge
lijke kraan, die een unieke constructie heeft, 
aan Heerema Engineering Service afgelc- 
verd. Deze kraan is geplaatst op de Cltal- 
lenger, de voormalige tanker P. G. Thulin. 
Zij heeft over de gehele wereld al diverse 
offshore werkzaamheden verricht, zoals het 
plaatsen van vaste boorplatforms in de Golf 
van Suez en in de Atlantische Oceaan bij 
Trinidad. Een maand geleden heeft deze 
kraan nog een hijsrecord voor de olie-indus- 
trie op zee gevestigd, door een 705 ton we
gend B.T.-Lowerdeck van Shell produktie- 
platform te hijsen en te plaatsen bij een 
radius van 30 meter.
Het ontwerp van de nieuwe kraan is identiek 
aan de kraan aan boord van de Challenger 
wat inhoudt, dat ook deze kraan een zeer 
groot vrij ruimteprofiel onder de giek heeft. 
Dit maakt de kraan uitzonderlijk geschikt 
voor het verplaatsen van lasten met een 
grote breedte.
De nieuwe kraan zal op een zusterschip 
van de Challenger worden geplaatst.

Conoship, een combinatie van veertien 
scheepswerven in Groningen en Friesland, 
heeft van de Karachi Port Trust een op
dracht ontvangen voor de bouw van twee 
hopperbarges met een draagvermogen van 
elk 1.100 ton en een brandblusboot met een 
ongekend hoge bluscapaciteit. De hoofd- 
brandpomp van deze boot heeft een capaci
teit van 45.000 liter water per minuut, wat 
volgens Conoship een record is.
De totale waarde van deze order is ongeveer 
12 miljoen gulden. De brandblusboot wordt 
gefinancierd met gelden uit de ontwikke
lingshulp.
De hopperbarges, zandzuigboten, zullen in 
de tweede helft van 1971 worden opgele
verd. De brandblusboot zal eind 1971 gereed 
zijn. Dit is voor het eerst sinds zes jaar dat 
de noordelijke scheepsbouw weer een order 
uit Pakistan krijgt.
Het is de noordelijke scheepsbouw de laatste 
jaren voor de wind gegaan en men heeft van 
de gunstige conjunctuur gebruik gemaakt 
om de werven op grote schaal te moderni
seren en uit te breiden. Het resultaat van 
deze inspanningen zal zijn, dat men sneller 
kan werken, hetgeen van belang is, omdat 
de concurrentie in de internationale scheeps
bouw zich toespitst op de leveringstermij
nen.
De orderpositie van de noordelijke scheeps
bouw is voor het komende jaar bijzonder 
gunstig.

Tijdens de tewaterlating van de Erika Schut
te bij Schiffbau-Gesellschaft Unterweser is 
door de Rederij Schutte & Bruns bekend

gemaakt, dat deze twee nieuwe schepen 
heeft besteld. Eén opdracht, voor een bulk
carrier van 54.000 ton dw., ging naar Rhein- 
stahl Nordseewerke GmbH. E.en tweede or
der werd geplaatst bij de Seebeckwerft van 
A.G. „Weser”, Bremcrhaven. Dit betreft 
een serieschip van 16.300 ton dw. Schulte & 
Bruns heeft bij die werf reeds twee schepen 
in aanbouw.

Het scheepsschroevenbedrijf Lips N.V. in 
Drunen heeft een opdracht gekregen voor 
de levering van een serie van zestien 5-bla- 
dige schroeven met een diameter van 7 me
ter en een gewicht van ongeveer 42,5 ton elk. 
Tevens heeft Waukesha-Lips N.V., een joint 
venture tussen de Amerikaanse onderneming 
Waukesha Industries Corp. en Lips N.V., de 
opdracht ontvangen voor de levering van de 
benodigde afdichtingen, schroefaslagers en 
tussenlagers. De totale opdracht vertegen
woordigt een waarde van ruim twaalf mil
joen gulden.
De schroeven zijn bestemd voor acht dub- 
belschroef-containerschepen, waarvan er in 
opdracht van de Amerikaanse reder Sealand 
Service Inc. drie bij De Rotterdamsche 
Droogdok Mij N.V. (iid van de Rijn-Schel- 
degroep), drie bij de A.G. Weser, Bremen. 
en twee bij de Rheinstahl Nordseewerke 
GmbH, Emden gebouwd worden. De sche
pen zullen een snelheid kunnen bereiken van 
33 knopen, en een capaciteit van 1086 con
tainers hebben.

De Pertamina, de Indonesische staatsolie- 
inaatschappij heeft in Noorwegen vijf tan
kers van 115.000 ton ieder besteld. De hui
dige vloot van de Pertamina bestaat uit tan
kers van 30.000 tot 43.000 ton.
Volgens de president-directeur van de m aat
schappij, dr. Soetowo zal Indonesië aan het 
einde van dit decennium een van de voor
naamste olieproducerende landen zijn.
Op basis van de resultaten van recente bo
ringen schat dr. Soetowo, dat de Indonesi
sche olieproduktie binnen twee a drie jaar 
zal stijgen tot ongeveer 2 miljoen vaten per 
dag. Op het ogenblik bedraagt de produktie
900.000 vaten per dag, het grootste gedeelte 
van de productiestijging zal afkomstig zijn 
uit oliebronnen voor de kust.
Dr. Soetowo zei verder, dat Indonesië ver
moedelijk de oliemaatschappijen niet om 
hogere inkomsten zal behoeven te vragen, 
zoals andere landen, met name Libië, heb
ben gedaan. Indonesië verkeert in een geheel 
andere situatie, zei dr. Soetowo. Indonesië 
ontvangt betaling in de vorm van olie, die de 
Pertamina verkoopt. Dit aandeel van de 
Pertamina bedraagt 65 pet van de produktie 
der oliemaatschappijen.
Indonesië’s olie, die een laag zwavelgehalte 
heeft, gaat nu voornamelijk naar Japan, 
maar volgens dr. Soetowo zal de afzet naar 
de V.S, toenemen.

1HI (Isjikawajima-Harima Heavy Industries 
Co. Ltd.) in Japan heeft de 78ste opdracht 
ontvangen voor de bouw van een vracht
schip van het „Freedom”-type. Opdracht
gever is de Griekse Agelef Shipping Com- 
pany. Het schip zal worden gebouwd op de 
IHI-werf te Nagoya en in maart 1973 wor
den geleverd.
Op het ogenblik zijn reeds 47 schepen van dit 
type in de vaart. Het zijn eenheden van 
14.800 ton dw bij een bruto inhoud van 
9.600 ton. Het thans bestelde schip wordt 
uitgerust met een IHI-Pielstick diesel van 
5.130 pk, die een dienstsnelheid oplevert van 
13,6 knoop.
Het schip van het „Freedom”-type werd 
zoals bekend ontworpen ter vervanging van

de verouderde ,,Liberty”-schepen uit de 
tweede wereldoorlog.

T e waterlatingen

Bij de Arnhemsche Scheepsbouw M aat
schappij N.V. werd op 14 november met 
goed gevolg te water gelaten de motorsleep- 
boot Wandelaar, in aanbouw voor de N.V. 
Remorquage & Hélice, Antwerpen. De doop
plechtigheid werd verricht door mej. 
Jeannine Lardinoy, dochter van een der 
directeuren van de rederij.
Het vaartuig heeft een lengte van 32,98 m, 
een breedte van 8,70 m en een holte van 
4,60 m.
De voortstuwingsinstallatie zal bestaan uit 
twee Burmeister & Wain dieselmotoren met 
een totaal vermogen van 2000 pk. Het schip 
wordt uitgerust met verstelbare schroeven en 
een dubbelroerinstallatie.
De bouw van het schip vindt plaats volgens 
de voorschriften en onder toezicht van 
Bureau Veritas en de Belgische Zeevaart
inspectie.
Een zusterschip van de Wandelaar is voor 
dezelfde rederij in aanbouw bij de N.V. 
Terneuzensche Scheepsbouw Maatschappij te 
T erneuzen.

Mevrouw Renate Weyhausen heeft op 18 
november op de Scheepswerf en Machine
fabriek De Merwede N.V., in alle vroegte 
het eerste hier gebouwde containerschip te 
water gelaten. Het was de Kiel Förde, 
bestemd voor de rederij Dietrich Sander in 
Bremen.
Deze tewaterlating was voor het Hardinx- 
veldse bedrijf een gedenkwaardige, niet 
alleen omdat men nog niet eerder container
schepen had gebouwd. De Kieler Förde is 
een van de laatste vaartuigen dat van de 
bestaande helling liep, want in het kader van 
een grootscheepse organisatie zal men de 
beschikking krijgen over een nieuwe helling 
met grotere capaciteit.
Het was ook de eerste tewaterlating na de 
afsluiting van het Haringvliet. De getijde- 
stroom bleek zich wat wisselvalliger te ge
dragen, zodat het juiste tijdstip voor de van 
stapelloop moeilijker was vast te stellen. De 
gasten waren al om 8.15 uur aanwezig en 
vóór negen uur ging de Kieler Förde van de 
helling. Het schip moest een vrij lange reis 
maken omdat het op het voorste gedeelte van 
deze helling was gebouwd, achter de zee- 
sleepboot Noordzee, die al eerder in het 
water van de Merwede is gegleden.
De Kieler Förde is het eerste van drie con
tainerschepen die De Merwede voor Duitse 
opdrachtgevers gaat bouwen. Dit vaartuig — 
bouwnummer 601 — zal voortgestuwd wor
den door een MWM-dieselmotor van 1800 
pk bij 500 omw./minuut en in de motor- 
kamer komen o.m. drie hulpmotoren van 
115 KVA elk.
De lengte over alles bedraagt 76,80 m, lengte 
tussen de loodlijnen 66,50 m, breedte ’3 m, 
holte 7,50 m en diepgang 3,81 m. Het vaar
tuig meet 1400 ton deadweight. Er zullen in 
totaal ruim honderd containers of laadkisten 
vervoerd kunnen worden. De afmetingen 
van het schip zijn berekend op het stuwen 
van deze ladingkisten, die 20 x 8 x 8 voet 
meten. In de ruimen zijn daartoe geleidingen 
aangebracht.
De Merwede heeft een tweede vaartuig van 
dezelfde afmetingen in portefeuille (bouw
nummer 602) voor de rederij Warrings, ge
vestigd te Etsfleht bij Bremen. Hier komt 
een MAK-dieselmotor van 2000 pk in. Een 
derde containerschip, de Rubin, zal gebouwd 
worden voor de rederij Mayer te Hamburg.



Bij de N.V. E. J. Smit & Zonen’s Scheeps
werven te Westerbroek is het motorvracht- 
schip Cairn Trader te water gelaten, dat 
gebouwd wordt in opdracht van de rederij 
Shaw Savill Limited te London.
De Cairn Trader (bouwnummer 795) heeft 
een draagvermogen van 2650 ton bij een 
ruiminhoud van ca. 120.000 cft grain. De 
voornaamste afmetingen bedragen : lengte 
o.a. 79,90 m, lengte t.ll. 72,55 m. breedte 
11,90 m, holte tot hoofddek 7 m, holte tot 
tussendek 4,20 m en een beladen diepgang 
van 5,85 m.
Als hoofdmotor zal een MAK-diesel van 
1600 pk worden opgesteld. Voorts worden 
in de machinekamer nog twee Deutz-diese! 
hulpmotoren van resp. 150 en 54 pk opge
steld.
Het schip wordt dusdanig ingericht dat met 
een onbemande machinekamer kan worden 
gevaren.
De Cairn Trader krijgt twee masten en drie 
3-tons laadbomen, twee paalmasten met elk 
een 3-tons laadboom die zullen worden be
diend door P. Rasmussen & Co., Esbjerg 
hydraulische lieren. De verdere uitrusting 
zal bestaan uit o.m. hydraulische ankerlier 
cn kaapstand, waarvoor in de machinekamer 
en in het voorschip twee hydraulische pom
pen worden opgesteld aangedreven door 
elektromotoren van 40 pk elk, Svendborg 
elektrisch-hydraulische stuurmachine, stalen 
niet waterdichte pontonluiken op het tussen
dek, verplaatsbaar door middel van vier 
elektrische takels met een capaciteit van elk
I,5 ton en stalen luiken (type efficiënt folding 
system) op het hoofddek.
Op de vrijgekomen helling zal de kiel wor
den gelegd voor een zusterschip van de 
Cairn Trader dat wordt gebouwd voor reke
ning van de rederij Hall Bros. Limited te 
Glasgow.

Onlangs werd bij de N.V. Koninklijke M aat
schappij „De Schelde” in Vlissingen het 
lijnvrachtschip Caracas te water gelaten. 
Deze tewaterlating werd door 900 belang
stellenden gevolgd.
De Caracas, alsmede haar zusterschip de 
Venezuela worden gebouwd in opdracht van 
de C.A. Venezolana de Navegacion te Cara
cas. De Venezuela zal binnenkort door „De 
Schelde” aan de rederij worden overgedra
gen.
De schepen krijgen een draagvermogen van
II.650 ton en hebben een lengte van 170 
meter. De voortstuwing wordt verzorgd door 
een 16.000 apk Schelde-Sulzer dieselmotor, 
welke het schip een snelheid geeft van 20 
knopen.

De Venezuela en de Caracas zullen gaan 
varen in de Tridont Service, een gemeen
schappelijke lijndienst tussen Zuid- en 
Noord-Amerika en West-Europa. Deze lijn
diensten worden onderhouden door de C.A. 
Venezolana de Navegacion, de Koninklijke 
Stoomboot Mij. N.V. en een Columbiaanse 
rederij.

De bouw van twee schepen van de KNSM 
voor deze lijndienst werd opgedragen aan 
P. Smit Jr. N.V. in Rotterdam, eveneens 
onderdeel van de Rijn-Schelde Groep.
Direct na de tewaterlating van de Caracas 
werd de kiel gelegd voor de eerste van twee 
schepen, welke „De Schelde” zal bouwen 
voor de Koninklijke Java-China-Paketvaart 
Lijnen N.V.

Op 28 november is bij de N.V. Scheepswerf 
„Waterhuizen”, J. Pattje, te Waterhuizen 
(Gron.) de lpg-tanker Athina te water ge
laten, die gebouwd wordt voor een Zweeds 
deelgenootschap, waarvoor Gunnar Borg- 
ström als vertrouwensman zal optreden voor

Unigas International te Rotterdam. Het is 
voor de eerste keer dat in Groningen een 
dergelijke tanker wordt gebouwd.
De Athina heeft de volgende afmetingen : 
lengte o.a. 68,70 m, lengte t.1. 62,50 m, 
breedte 11,50 m en holte van 5,80 m. De in- 
houd bedraagt voor ammonia 1040 ton bij 
42 gr. C.; voor propaan 890 ton bij 42 gr C.: 
voor butaan 910 ton bij 0 gr. C. en voor 
VCM 1450 ton bij 14 gr. C. Hiervoor krijgt 
het schip vier ladingtanks, geschikt voor Ipg, 
chemische gassen en ammonia bij een mini
mum temperatuur van —48 gr. en een maxi
male druk van 6,2 kp/cm 2. Alle gasinstal
laties zijn ontworpen door Kvaerner
Engineering te Oslo, die eveneens voor de 
levering heeft gezorgd.
In de machinekamer zal een 1650 pk MWM- 
dieselmotor worden opgesteld met een 
Reijntjes-keerkoppeling, waarmee een
dienstsnelheid van 12,5 mijl kan worden 
behaald, zomede drie Sulzer-diesel com
pressoren, vier KSB-pompen en twee trim- 
pompen. De Athina krijgt een inertgas- 
installatie met een capaciteit van 200 ku
bieke meter per uur van inertgas met maxi
maal 2000 ppm O, zodat het schip meerdere 
soorten, hetzij gelijktijdig op of na elkaar 
kan vervoeren zonder dat nien de kans loopt 
op vermenging. Voorts is er de mogelijkheid 
om de tankinhoud te analyseren. Uiteraard 
zal het schip van de modernste nautische en 
technische apparatuur worden voorzien.
De bouw geschiedt onder toezicht van Klasse 
Det norske Veritas met ijsklasse B en de 
Zweedse Scheepvaart Inspectie.
Op de vrijgekomen helling zal de kiel worden 
gelegd voor een containerschip met een 
draagvermogen van 1400 ton, bestemd voor 
Westduitse opdrachtgevers. Dit schip zal 
worden uitgerust met een 1800 pk MWM- 
dieselmotor.
Bij Lübecker Flenderwerke AG te Ltibeck 
heeft de stapelloop plaatsgevonden van het 
m.s. Stockenfels, dat gebouwd wordt voor 
rekening van de DDG „Hansa” te Bremen. 
Het betreft hier een snelvarend gecombi
neerd zwaargoed/lijnvrachtschip van 10.600 
brt bij een draagvermogen van 14.436 ton. 
De hoofdafmetingen zijn : lengte resp. 153,25 
en 144 m, breedte 22,80 m, holte in de zijde 
tot eerste dek 13,50 m en diepgang ruim 
10 m. De laadruiminhoud bedraagt 795,860 
cft. Als hoofdmotor wordt een MAN-diesel 
van 13.300 pk geplaatst die een snelheid op
levert van 20 knoop. De gehele machine- 
installatie is volautomatisch.
Bij de tot de Akers-groep van werven be
horende werf Bergens Mekaniske Verksted te 
Bergen heeft dezer dagen de stapelloop 
plaatsgevonden van het koelschip Pecan, dat 
gebouwd wordt voor rekening van de F. M. 
Jonic Frigomaris Kühlschiff Reederei GmbH 
& Co. te Hamburg. Het is een eenheid van 
5972/8185 brt resp. als open en gesloten 
shelterdekker waarvan de vier laadruimen 
een gezamenlijke laadcapaciteit hebben van 
415.810/401.388 cft. De ruimen worden ge
sloten met MacGregor luikdeksels van 11x7  

m .

Het laadgerei bestaat uit 8 bomen van 
5/10 ton alsmede twee van 5/15 ton. 
De beide sterkere laadbomen zijn be
doeld voor de behandeling van containers en 
stukgoed. De Pecan zal worden uitgerust met 
een Akers-B & W diesel van 11.500 pk met 
turbo-oplading voor een snelheid van ca. 
19,3 knoop. Het schip biedt tevens accom
modatie aan 8 of 12 passagiers en zal begin 
volgend jaar worden afgeleverd. Bij dezelfde 
werf komt in december een zusterschip 
gereed, terwijl na de Pecan nog een derde 
moet worden geleverd.

Proefvaarten
Op de Eenis is een proefvaart gemaakt met 
het motorvrachtschip O wen ft las dat is ge
bouwd bij de N.V. Scheepswerf „Hooge- 
zand" (dir. Jac. Bodewes) te Hoogezand voor 
rekening van de Greenore Ferry Services 
Limited te Dublin (lerl.).
De Ow en al as heeft een draagvermogen van 
circa 1500 ton en is speciaal gebouwd voor 
het vervoer van flats en containers, waarvan 
het schip 76 stuks a 20 voet kan laden. De 
voornaamste afmetingen bedragen : lengte 
over alles 78,45 nieter, lengte tussen de lood
lijnen 72,20 meter, breedte op spant 11,60 
meter, holte tot hoofddek 6,21 meter, holte 
tot tussendek 4,06 meter en een beladen 
diepgang van 4,02 meter.
De voortstuwing geschiedt door middel van 
een 8 cilinder 4 takt MAK-dieselmotor van 
1500 pk, 380 omw. per minuut. Voorts staan 
in de machinekamer nog drie Lister-diesel 
hulpmotoren opgesteld van resp. 35 en 60 pk 
voor de aandrijving van pompen en com
pressoren. De machinekamer is sterk ge
automatiseerd zodat de bediening vanaf de 
brug kan geschieden. Tijdens de proefvaart 
is een snelheid behaald van circa 13,5 mijl.

Overdrachten
De Westduitse scheepswerf Martin Jansen 
heeft op 25 november een vrachtschip over
gedragen aan de opdrachtgevers, Johannes 
Bos. Het schip krijgt de naam Kiithe Bos. 
Twee MWM-dieselmotoren van ieder 1800 
pk zullen het schip een snelheid geven van 
14 knoop. Als gladdekker heeft het schip bij 
ca. 1178 brt. een draagvermogen van 2420 ton 
en als voldekker bij 2811 brt een draagver
mogen van 4450 ton.
Het schip is ook uitgerust voor het vervoer 
van containers (150 stuks). Voor koelcon
tainers zijn eveneens speciale faciliteiten aan
gebracht. De afmetingen van de Kiitlie Bos 
zijn : lengte o.a. 99,3 m, breedte 14 m cn een 
grootste diepgang van 6,33 m. De ruimin
houd is 230.000 kubieke voet. Een zuster
schip van de Kiitlie Bos zal nog dit jaar van 
stapel lopen.

Verkochte schepen
Heerema heeft inmiddels van de Nederlandse 
Erts Tanker Mij. (NETM) de 18.729 brt 
metende tanker Johannes Frans gekocht. Het 
schip zal op 15 januari 1971 aan de nieuwe 
eigenaars worden overgedragen. Men onder
handelt momenteel nog met enige werven 
over de verbouwing van de Johannes Frans. 
Op 1 april van het volgend jaar hoopt men 
de nieuwe IHC kraan op het schip te kunnen 
monteren, waarna men verwacht de Chal- 
lenaer II, zoals het schip gedoopt zal wor
den, op 15 juli 1971 in gebruik te kunnen 
nemen.

De heer H. Buitenkamp te Groningen heeft 
het motorvrachtschip Heinrich Brand aan
gekocht van de Partenreederei ms. Heinrich 
Brand te Elsfleth (D.-Duitsland) en het 
onder de nieuwe naam Elisa Johanna in de 
vaart gebracht met als thuishaven Gronin
gen. De Heinrich Brand behoort tot het 
gladdektype en heeft een draagvermogen van 
circa 1400 ton bij 979 bruto register ton. Het 
schip werd in 1958 gebouwd bij de Schiffs- 
werft Heinrich Brand te Oldenburg (West- 
Duitsland) en het is voorzien van een 830 pk 
Klöckner-Humboldt-Deutz-dieselmotor.

De Rederij m.s. Harm te Foxhol (Gron.) 
heeft haar motorkustvaartuig Fatnbo ver
kocht aan de heer J. Schokkenbroek te Gro
ningen, die het schip onder de nieuwe naam 
Marieke in de vaart brengt met als thuis-



haven Groningen. De Fambo behoort tot het 
shelterdektype en heeft een draagvermogen 
van circa 712 ton bij 436 bruto register ton. 
Het schip werd in 1957 gebouwd bij de N.V. 
Scheepswerf Bodewes Gruno te Foxhol en 
het is voorzien van een 600 pk Deutz-diescl- 
motor.

Kamp’s Scheepvaart & Handelmij. N.V. 
heeft kortgeleden twee van haar schepen ver
kocht naar Denemarken. De Italian (voor
malige Willem Smits) werd verkocht aan 
Otto Linden in Fakse Ladeplatz. Het schip 
meet 454 brt en heeft een draagvermogen 
van 730 ton. De lialiatx is in 1963 gebouwd. 
De nieuwe eigenaar zal het schip in de vaart 
brengen onder de naam Dual.
De Mickey Smits, gebouwd in 1961 bij de 
Noord-Nederlandse Scheepswerven in Gro
ningen, zal voortaan varen onder de naam 
Thomas Bjerco. De nieuwe eigenaar van dit 
schip is Bjerregaard Shipping Co. in Aarhus. 
De voormalige Mickey Smits meet 499 brt 
en heeft een draagvermogen van 1122 ton.

Nieuw automatiseringssysteem voor schepen
Samen met een grote Noorse rederij werkt 
Philips aan een project voor automatisering 
van schepen. De voorbereidende fase van het 
project is afgesloten en men is nu in het 
stadium van de verwezenlijking gekomen. Dit 
najaar wordt een nieuwe tanker van
162.000 ton d.w. van de Noorse rederij, de 
A/S Sig Bergesen & Co., dat gebouwd wordt 
op een werf in Stavanger, uitgerust met een 
nieuw, door Philips in nauwe samenwerking 
met de rederij ontworpen automatisch 
systeem. Gedurende twee komende jaren zal 
het worden beproefd.
Dit systeem bestaat uit één grote computer, 
maar de mogelijkheid is niet uitgesloten, dat 
op grond van de ervaringen, die worden op
gedaan, zal worden besloten in de toekomst 
verscheidene kleinere computers te instal
leren.
Philips verwacht van haar automatische uit
rusting, dat zij een omwenteling zal gaan 
betekenen in de exploitatie van een belang
rijk deel van de Noorse en wellicht van de 
wereldkoopvaardijvloot.
De automatisering levert volgens Philips al 
een aanzienlijke besparing op de exploitatie 
van grote schepen op als de bemanning in 
dezelfde grootte wordt gehandhaafd. Groter 
nog worden uiteraard de besparingen, als 
men de bemanning kleiner maakt, hetgeen 
met gebruikmaking van de automatisering 
mogelijk is.
De automatisering kan worden beperkt tot 
bepaalde belangrijke taken en zelfs in dat ge
val levert zij voor een schip van meer dan 
gemiddelde grootte aanzienlijke besparingen 
op.
De voornaamste taken, die via automatische 
controle op een schip kunnen worden gedaan, 
zijn een gecombineerde controle en bewaking 
van de voortstuwingsmachines, de planning 
van het laden en lossen, controle op het zich 
vastzetten van schelpdieren op de scheeps
romp en het maken van berekeningen op 
basis van meteorologische gegevens, die voor 
de navigatie van belang zijn.
De computer brengt onmiddellijk gebreken 
of afwijkingen van de machines aan het licht 
en kan met redelijke nauwgezetheid vooruit 
bepalen, wanneer onderhoud of inspectie van 
de machines moet plaatsvinden of wanneer 
bepaalde onderdelen moeten worden vervan
gen. De automatische planning van lossen en 
laden levert in het bijzonder voor mammoet-

tankcrs grote financiële voordelen op. De 
schelpdieren op de scheepsromp belemmeren 
de snelheid van het schip en de computer kan 
aangeven, wanneer als gevolg van dit euvel 
de snelheid van schip daalt tot beneden 
de economische efficiency.
De computer kon voorts de veiligste en 
snelste route berekenen door gebieden, waar 
slecht weer is te verwachten op grond van 
de door de computer verzamelde meteoro
logische gegevens. Dit betekent nog geen 
automatische navigatie, maar vanuit tech
nisch oogpunt bezien zijn er geen moeilijk
heden, die de ontwikkeling van volkomen 
automatische navigatie en manoeuvrering in 
de weg staan. Het geautomatiseerde systeem 
tenslotte kan dienst doen om aanvaringen 
tegen te gaan, daar de computer ook radar- 
gegevens kan verwerken.

De onderwijsbevoegdheid van bezitters van 
het H.T.S.-diploma
Voordat de Wet op het Voortgezet Onder
wijs van kracht werd waren de bezitters van 
het H.T.S.-diploma in het algemeen bevoegd 
om les te geven aan de H.T.S.
Tegelijk met deze zg. „Mammoetwet” werd 
de Overgangswet op het Voortgezet Onder
wijs van kracht.
In de Overgangswet werd opnieuw bevestigd, 
dat een afgestudeerde van de H.T.S. les mag 
geven op de M.T.S. (de vroegere U.T.S.). Bij 
de totstandkoming van de „Mammoetwet” 
werd een principiële indeling gemaakt in 
graden voor wat betreft de bevoegdheid op 
de verschillende scholen les te geven.
Op het moment dat deze wet van kracht 
werd was men met deze „aktenweging” nog 
steeds niet gereed. En dus kwam er een 
overgangsregeling (voor niet-technische vak
ken, met name voor de talen, is deze be
voegdheid gekoppeld aan het bezit van een 
M.O.-A-akte).
Hoewel H.T.S.-ers, gezien hun vooroplei
ding, technische opleiding en ervaring be
kwaam zijn les te geven aan de M.T.S.-en — 
een aantal van hen doet dat dan ook — moe
ten we helaas constateren, dat zij geen 
tweedegraads bevoegdheid hebben en slechts 
een derdegraads honerering ontvangen.

Ocean Group bestelt opnieuw bulkcarriers
De Ocean Group heeft opnieuw twee bulk
carriers besteld bij Mitsui Shipbuilding. 
De twee laatstbestelde bulkcarriers zullen 
volledige zusterschepen zijn van de eerder 
bestelde drie schepen. De schepen, die ge
bouwd zullen worden op de Fujiganata-werf 
van de Mitsui Shipbuilding & Engineering 
Co. te Japan, zullen rond de £. 2,5 miljoen 
kosten. De schepen moeten in november 
1973 en januari 1974 afgeleverd worden.
Atlantic Bulkers is een consortium dat zich 
heeft gespecialiseerd in de wereldwijde ex
ploitatie van bulkcarriers in de 26/27.000 ton
d.w. klasse.
De schepen, van het zelftrimmende type, 
zullen geschikt zijn voor het vervoer van ver
schillende soorten droge lading.
Zij hebben zes laadruimen, die voorzien 
worden van stalen MacGregor „single pull” 
luiken. Aan boord komen vijf dekkranen. 
De schepen worden versterkt uitgevoerd voor 
het transport van erts en zullen op het dek 
hout kunnen meenemen. De bemanning zal 
bestaan uit 34 koppen, waarvan 12 offi
cieren.

De belangrijkste gegevens van de drie enkel- 
schroefs bulkcarriers zijn :
lengte over alles ±177 m; lengte tussen de 
loodlijnen ±  168 m; breedte op de spanten 
±  23 m; holte ±14 m; diepgang, geladen 
±  11 m.

De dienstsnelheid in volledig geladen toe
stand zal minstens 15,25 knopen bedragen. 
Elk schip zal worden voortgestuwd door 
een Mitsui Burmeister & Wain 6-cilinder 
dieselmotor van het type 6K74EF met een 
vermogen van 11.6000 apk.

N ED E R L A N D S SCHEEPSSTUDIE- 
CENTRUM  TNO, DELFT
Van de hand van dr. C. de Wit is verschenen 
rapport no. 142 S,
Optimal Meteorological Ship Routing 
(Optimaal M eteorologische routeren van 
schepen)
Het voorwoord hierbij is als volgt:
Omdat de snelheid van bepaalde scheeps- 
typen in de laatste jaren aanzienlijk is toe
genomen, wordt thans een verbeterd inzicht 
gevraagd in die factoren die van belang zijn 
voor het behouden van de snelheid.
Indien immers voor een zekere vorm van 
zeetransport een gewenste snelheid is vast
gesteld, dan is het, juist indien deze hoog 
is, van essentieel belang dat deze „geïnstal
leerde” snelheid zo goed mogelijk wordt be
nut. Hiermede wordt dus bereikt dat ook de 
reisduur optimaal kan zijn.
De hoofdoorzaak van verstoringen die re
sulteren in een toename van de reisduur is 
het gedrag van het schip onder invloed van 
de externe omstandigheden zee en wind.
Indien voor een type schip de vaartkarak- 
teristieken bekend zijn, d.w.z. het responsie- 
gedrag qua snelheid en bewegingen in ge
geven zeetoestanden, is voor een bepaalde 
reis met optimaal routeren na te gaan, welk 
traject kan leiden tot de kortste reisduur.
Toen dan ook naar aanleiding van het proef
schrift van dr. C. de Wit: „Mathematical 
treatment of optimal ocean ship routeing” 
goede informatie beschikbaar kwam om 
nader op van belang zijnde problemen in te 
gaan, is hem gevraagd de resultaten van het 
proefschrift voor een rapport te bewerken.
In principe gaat de gegeven methode uit 
enerzijds van de reeds genoemde vaartkarak- 
teristieken inclusief de begrenzing door ex
treme verschijnselen en/of wensen van de 
gezagvoerder, anderzijds van golf-, stroom- 
en windverwachtingen van meteorologische 
stations voor het te bevaren gebied met be
gin- en aankomsthaven. Met een computer
programma worden op basis van deze ge
gevens voor halve dagen tijdfronten bere
kend, waarmede een plot van het kortst- 
durende traject mogelijk wordt. In verband 
met de relatieve betrouwbaarheid va" golf
en windvoorspellingen voor langere duur zul
len de berekeningen van het kortstdurende 
traject regelmatig, bijvoorbeeld elke dag, 
met de bereikte positie als uitgangspunt her
haald moeten worden.
Het spreekt vanzelf dat waar de gezagvoer
der uiteindelijk de verantwoordelijkheid 
voor het schip heeft, een dergelijke routeer- 
begeleiding slechts als advies kan dienen.
Vooral voor de hogere snelheden mag ver
wacht worden dat een routeermethode in 
tijdwinst zal resulteren met daarnaast enige 
bijkomende voordelen zoals minder storm
schade en meer zekerheid betreffende de te 
verwachten tijd van aankomst.


