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ORDERPORTEFEUILLE W ERELDSCHEEPSBO UW INDUSTRIE  
BEREIKTE RECORDOM VANG
De kwartaalstatistieken van Lloyd’s Re
gister of Shipping geven altijd een dui
delijk beeld van de situatie in de wereld
scheepsbouwindustrie, zij het ook dat er 
van een momentopname aan het eind 
van ieder kwartaal sprake is, terwijl het 
beeld zich uiteraard beperkt tot cijfers, 
waaruit niettemin een aantal conclusies 
kan worden getrokken met betrekking tot 
de gang van zaken.

U it de laatst verschenen statistieken, die 
betrekking hebben op het derde kwartaal 
van dit jaar, blijkt dat er eind september 
in de gehele wereld in aanbouw en bestel
ling waren 4.126 koopvaardijschepen met 
een gezamenlijke inhoud van 84,07 mil
joen brt. vergeleken met 4.205 schepen 
van totaal 83,69 miljoen ton eind juli. In 
het derde kwartaal werd het orderboek 
van de wereldscheepsbouwindustrie dus 
uitgebreid met 380.000. De ruim 84 mil
joen ton in aanbouw en bestelling vormen 
opnieuw een recordcijfer. De stijging 
duurt sinds eind 1966 ononderbroken 
voort.

Van het totaal waren in aanbouw 1.939 
schepen met een gezamenlijke inhoud 
van 21,42 mln brt, vergeleken met 1.950 
van totaal 22,20 mln ton op 30 juni. De 
in aanbouw zijnde scheepsruimte is in het 
derde kwartaal dus met ruim driekwart 
miljoen ton gedaald, de eerste daling 
sinds eind december 1969. Met de bouw 
van 2.187 schepen van samen 62,65 mln 
brt was op 30 september nog niet begon
nen. Dit is 1,16 mln ton meer dan op 30 
juni en tevens een recordcijfer.

Leidende landen

Een aantal scheepsbouwlanden wordt 
door Lloyd’s Register of Shipping als 
„leading” aangeduid, en we moeten ons 
gelukkig prijzen dat Nederland daar ten
minste ook nog bijhoort, zij het dan ook 
dat we genoegen moeten nemen met de 
negende plaats op de ranglijst. D e cijfers 
van deze leidende landen zijn als onder
staand.
Het +  of —  teken betekent meer of min
der dan op 30 juni 1971.

Land brt in aanbouw
Japan ............ 6.343.623 <— 209.850)
Zweden 1.297.103 <— 140.120)
Frankrijk 1.488.312 ( + 154.920)
Ver. Kon. . . 1.859.366 ( + 41.154)
Spanje ............ 1.211.200 ( + 75.030)
W. Duitsl. 1.676.146 (— 61.075)
Denemarken. . 457.852 (— 161.683)
Noorwegen . . 490.980 (— 115.951)
I ta lië ................. 1.837.350 (— 187.159)
Nederland 715.607 (— 57.276)
Joegosl.............. 641.992 (— 15.467)
U. States 1.028.502 (— 56.906)
Polen ............. 447.960 (— 106.190)

Land brt. nog niet begonnen
Japan ............ 26.583.314 ( +  431.742)
Zweden 5.199.747 ( + 251.898)
Frankrijk 4.000.482 (— 241.209)
Ver. Kon. . . 3.456.610 (— 143.067)
Spanje ............ 4.040.421 ( +  258.103)
W. Duitsl. . . 3.488.100 (— 279.803)
Denemarken 3.515.126 ( +  375.737)
Noorwegen . . 3.302.253 (— 2.597)
Italië ................. 1.088.349 ( + 141.819)
Nederland 1.735.275 (— 30.359)
Joegosl.............. 1.443.549 (— 4.400)
U. States 965.350 ( + 140.492)
Polen ............ 963.340 ( +  215.824)

Land brt totale orderboek
Japan ............ 32.926.937 ( +  221.892)
Zweden 6.496.850 ( + 111.778)
Frankrijk 5.488.794 ( - 86.289)
Ver. Kon. . . 5.315.976 (— 101.913)
Spanje ............ 5.251.621 ( +  333.133)
W. Duitsl. . . 5.164.246 ( - 340.878)
Denem arken. . 3.972.978 ( +  214.054)
Noorwegen . . 3.793.233 (— 118.548)
I ta lië ................. 2.925.699 ( - 45.340)
Nederland 2.450.882 (— 87.635)
Joegoslavië . . 2.085.541 (— 19.867)
U. States 1.993.852 ( + 83.586)
Polen ............ 1.411.300 ( + 109.634)

Het orderboek

Als we deze cijfers nader gaan bezien, 
dan blijkt dat voor Japan de expansie van 
de orderportefeuille met slechts 221.892  
brt gering van omvang is vergeleken met 
het eerste kwartaal, toen nieuwbouwcon-

tracten werden afgesloten tot een totaal 
van 2,81 miljoen ton en met het tweede 
kwartaal, dat het nog tot ruim een half 
miljoen ton bracht. Er valt in feite een 
opmerkelijke achteruitgang te constate
ren, die in het tweede kwartaal is ingezet 
en mogelijk zijn dieptepunt nog niet heeft 
bereikt. De cijfers van het laatste kwar
taal zullen dat te zijner tijd moeten uit
wijzen.
Voor Zweden betekent de groei van het 
orderboek met 111.778 ton waarschijnlijk 
min of meer een opluchting, omdat de 
omvang ervan in het tweede kwartaal met 
bijna 600.000 ton was afgenomen, tegen 
een geringe stijging met 122.760 ton in 
het eerste kwartaal.
Frankrijk is er in geslaagd zich op de der
de plaats —  waar het sinds 1 januari 
1971 staat —  van de ranglijst der scheep- 
bouwende naties te handhaven, ondanks 
een kleine daling in het derde kwartaal 
met 86.289 ton. In het eerste kwartaal 
sloot dit land echter contracten af voor 
de bouw van meer dan 600.000 ton 
scheepsruimte; in het tweede kwartaal
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echter slechts voor 18.000 ton. Ook hier 
dus een duidelijke inkrimping van de 
expansie.

Het Verenigd Koninkrijk heeft in het 
derde kwartaal de vierde plaats van West- 
Duitsland overgenomen, ondanks het 
feit dat de omvang van de orderporte
feuille met ruim 100.000 ton is afgeno
men. In het tweede kwartaal sloten de 
Britse scheepsbouwers contracten af voor 
de nieuwbouw van 441.000 ton tegen een 
daling met ruim 50.000 ton in het eerste 
kwartaal.

Op de vijfde plaats staat thans Spanje 
met een orderboek bevattende opdrach
ten voor de bouw van 5,25 miljoen brt 
scheepsruimte of ruim 333.000 ton meer 
dan aan het eind van het tweede kwar
taal, na een daling met 276.000 ton in het 
eerste en met 52.000 ton in het tweede 
kwartaal. Hier is dus feitelijk sprake van 
een tegengestelde ontwikkeling. Wie tien 
jaar geleden zou hebben gesteld dat Span
je aan het begin van de zeventiger jaren 
tot de vijf grootste scheepsbouwmogend- 
heden zou behoren, zou uitsluitend onge
loof hebben ontmoet.
De Westduitse Bondsrepubliek, die in het 
eerste kwartaal van dit jaar met de om
vang van haar orderboek (5,47 miljoen 
ton) op de vierde plaats van de ranglijst 
stond en zich daar ook in het tweede 
kwartaal met 5,50 miljoen ton wist te 
handhaven, stond aan het einde van het 
derde kwartaal op de zesde plaats met 
5,16 miljoen ton. De revaluatie van de 
Duitse valuta speelt in deze afgang onge
twijfeld de belangrijkste rol, omdat het 
voor de Duitse reders als gevolg daarvan 
in de meeste gevallen goedkoper werd 
tonnage in het buitenland te bestellen; 
een omstandigheid, waarvan vooral de 
Nederlandse scheepsbouwindustrie heeft 
geprofiteerd.
Ons land staat, zoals reeds opgemerkt, op 
de negende plaats en wel met een order
portefeuille, die opdrachten bevat voor 
de nieuwbouw van 2,45 miljoen ton 
scheepsruimte. Aan het eind van het eer
ste kwartaal was de omvang 2,58 miljoen 
ton en aan het eind van het tweede kwar
taal 2,54 miljoen ton. Men kan dus niet 
zeggen dat er in de situatie van het order
boek sinds het begin van dit jaar veel ver
anderd is.
Met enkele cijfers moge worden aange
toond dat de orderportefeuille van de 
wereldscheepsbouwindustrie zich sinds 
eind september 1968 meer dan verdub
beld heeft. Op dit tijdstip had de scheeps
ruimte, met de bouw waarvan nog geen 
begin was gemaakt, een omvang van 28,78 
miljoen brt, vergeleken met 62,65 mil
joen brt eind september 1971. D e cijfers 
van de tonnage in aanbouw zijn resp. 
15,74 en 21,42 miljoen brt. Hieruit blijkt 
dus dat de orderportefeuille veel sneller 
groeit dan de produktie. Het is duidelijk 
dat dit voor de werfindustrie een gezon
de situatie is, mits uiteraard niet tegen 
vaste prijzen wordt gecontracteerd.

Schcepstypen
Van de op 30 september in aanbouw zijn
de schepen —  zoals gezegd 1939 van to

taal 21,42 miljoen brt —  waren er 227 
tankers met een gezamenlijke inhoud van 
8,36 miljoen brt, 190 bulkcarriers van to
taal 6,70 miljoen brt, 409 stukgoedsche- 
pen van samen 4,63 miljoen brt, 432 vis
sersschepen van totaal 0,29 miljoen brt 
en 681 schepen van diverse typen van sa
men 1,44 miljoen brt.

Van de tankers waren er 75 van totaal 
2,81 miljoen ton in aanbouw in Japan en 
van de bulkcarriers 74 van totaal 2,55 
miljoen brt. De Westduitse Bondsrepu
bliek staat aan de top waar het stukgoed- 
tonnage betreft, namelijk 58 eenheden 
van samen 1,06 miljoen brt. Dat West- 
Duitsland in dit opzicht zo’n vooraan
staande plaats bezet, is een gevolg van het 
grote aantal contracten voor de bouw van 
containerschepen. Overigens maakt de 
containertonnage 32,7 pet (3,1 miljoen 
brt) uit van het totale orderboek, waar
van meer dan 1,3 miljoen in Duitsland 
werd besteld en 0,6 miljoen ton in Japan.

Van de scheepsruimte, die op 30 septem
ber in opdracht was gegeven, doch met 
de bouw waarvan nog geen begin was 
gemaakt (2187 eenheden van samen 
62,65 miljoen brt), stond 26,58 miljoen 
brt in de orderboeken van de Japanse 
scheepsbouwers, verdeeld over 629 sche
pen. Hiervan waren 149 tankers van to
taal 14,55 miljoen ton en 277 bulkcarriers 
van totaal 10,44 miljoen ton.

Het totaal was verdeeld over 455 tankers 
van samen 35,04 miljoen ton, 509 bulk
carriers van totaal 19,51 miljoen ton, 464 
stukgoedschepen van 4,84 miljoen ton, 
245 visserijschepen van samen 0,21 mil
joen ton en 524 eenheden van diverse 
typen van totaal 3,04 miljoen ton.

Prodiiktie

In het derde kwartaal van 1971 werden in 
de gehele wereld op stapel gezet 707 
schepen met een gezamenlijke inhoud van 
5,58 (6,26) miljoen brt. Te water gelaten 
werden 644 schepen van totaal 5,68 (6,26) 
miljoen ton en af geleverd 713 schepen 
van 6,46 (6,00) miljoen ton. Uit deze cij
fers blijkt dus dat in het tweede kwartaal
680.000 ton meer op stapel werd gezet en
580.000 ton meer te water werd gelaten.

De afleveringen daarentegen zijn in het 
derde kwartaal met 400.000 ton toege
nomen. Ze hadden de grootste omvang 
welke ooit in een kwartaal werd bereikt.

In de gehele wereld werden in de eerste 
drie kwartalen van 1971 op stapel gezet
2.050 (2.043) schepen met een gezamen
lijke inhoud van 17,77 (18,26) miljoen 
brt. Te water gelaten werden 1970 (1931) 
schepen van totaal 17,55 (15,54) miljoen 
brt en afgeleverd 2.025 (1846) schepen 
van samen 17,71 (14,48) miljoen ton. De 
cijfers tussen haakjes zijn die van de eer
ste negen maanden van het vorige jaar.

Hieruit blijkt, dat de te water gelaten 
scheepsruimte in de eerste negen maan
den van 1971 een belangrijk grotere om
vang had dan die in de overeenkomstige 
periode van 1970, namelijk ruim twee

miljoen ton meer. Ditzelfde geldt voor de 
afgeleverde tonnage, die zelfs 3,23 mil
joen ton groter was. In de sector op sta
pel gezette tonnage valt echter een daling 
te constateren van 18,26 tot 17,77 miljoen 
ton, geen spectaculaire daling weliswaar, 
ruim een half miljoen ton, maar het leg
gen van de kiel is in de nieuwbouw het 
begin van alles, en waar minder op stapel 
wordt gezet volgen na verloop van tijd 
ook automatisch minder afleveringen.

Met betrekking tot de scheepsruimte die 
in het derde kwartaal werd afgeleverd, 
kan worden opgemerkt, dat deze de 
grootste omvang heeft welke ooit in een 
periode van drie maanden werd bereikt.

De eerste zes landen op de ranglijst laten 
voor de eerste negen maanden de onder
staande cijfers in drie stadia van de pro
duktie zien. Tussen haakjes de cijfers van 
de overeenkomstige periode van het vo
rige jaar.

Landen brt op stapel jgezet
Japan .................. 8,618 (8,219) mln
Zweden .............. 1,201 (1,366) mln
West-Duitsland . . 0,945 (1,877) mln
Frankrijk ......... 0,949 (0,837) mln
Italië .................. 0,400 (0,553) mln
Ver. Kon.............. 1,015 (0,848) mln

Landen brt tewatergelaten
Japan ................... 8,388 (7,409) mln
Zweden .............. 1,234 (1,166) mln
West-Duitsland . . 1,214 (1,219) mln
Frankrijk ......... . 0,913 (0,677) mln
Italië ................... 0,761 (0,507) mln
Ver. Kon.............. 0,743 (0,835) mln

Landen brt afgeleverd
Japan ................... 8,623 (7,476) mln
Zweden .............. 1,305 (0,893) mln
West-Duitsland . . 1,634 (1,081) mln
Frankrijk ......... 0,683 (0,594) mln
Italië ................... 0,617 (0,408) mln
Ver. Kon................ 0,841 (0,806) mln

Zoals bekend gaat Lloyd’s Register of 
Shipping bij deze volgorde uit van de te 
water gelaten scheepsruimte, zodat deze 
verschillen van de ranglijst die de om
vang van het orderboek als criterium 
neemt.

Naar aanleiding van de bovenstaande 
cijfers kan nog worden opgemerkt, dat er 
alle aanleiding is om te veronderstellen 
dat Japan in 1971 het recordcijfer van 
het afgelopen jaar voorbij zal streven.

Het Verenigd Koninkrijk is teruggeval
len naar de zesde plaats na Italië en 
Frankrijk.

Grootte

Het aantal schepen groter dan 100.000 
brt in het orderboek van de wereld
scheepsbouwindustrie bedroeg eind sep
tember 314. Het Japanse aandeel daarin 
bedroeg 139, het Zweedse 28, het Franse 
25, het Deense 24, het Spaanse 20, het 
Westduitse 17, het Nederlandse 15, het 
Noorse eveneens 15 en het Britse 14.
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Van deze 314 schepen zullen er 31 met 
dieselvoortstuwing worden uitgerust.
Bij deze 314 eenheden gaat het om 34 
tankers in de 100.000/110.000 tons klas
se; 106 tankers en 13 bulk /oil carriers in 
de 110.000/120.000 tons klasse; 48 tan
kers en 6 bulk/oil carriers in de 120.000/
130.000 tons klasse; 42 tankers en bulk/ 
oil carriers in de 130.000/140.000 tons 
klasse; 47 tankers en 2 bulk/oil carriers 
in de 140.000/150.000 tons klasse; 8 tan
kers groter dan 150.000 ton elk, namelijk 
1 tanker van 160.000, 5 tankers van
160.000 en 2 van 235.000 ton. De ton
nages zijn in brt.

Enkele opmerkenswaardige schepen, die 
in het derde kwartaal door de werven wer
den afgeleverd, zijn de tanker Nisseki 
Maru (186.500 brt), het grootste koop
vaardijschip ter wereld, gebouwd in Ja
pan; de vloeibaar gastanker Yusho Maru 
(47.783 brt), gebouwd in Japan; het con
tainerschip Eurofreighter van 31.037 brt, 
één van verscheidene grote schepen van 
dit type, die in West-Duitsland voor A m e
rikaanse rekening worden gebouwd; twee 
LASH-schepen van 26.400 brt elk, ge
bouwd in de Verenigde Staten; het passa
giersschip Island Venture van 19.903 brt, 
gebouwd in de Bondsrepubliek; en ten
slotte het passagiersschip Nordic Prince 
van 18.436 brt, gebouwd in Finland. 
Voorts kwamen in het derde kwartaal
o.m. tot aflevering 20 tankers en één 
bulk/oil carrier van elk meer dan 200.000 
ton draagvermogen.

Veelzijdigheid

De veelzijdigheid van de nieuwbouw in 
de leidende scheepsbouwlanden blijkt 
duidelijk uit de onderstaande analyse van 
scheepstypen in hun totale orderporte
feuille van in aanbouw en bestelling zijn
de koopvaardijschepen. De omvang van 
de tonnage is daarbij aangegeven in mil
joenen brt.

samen 772.883 brt. De omvang van de 
in aanbouw zijnde scheepsruimte is in 
het derde kwartaal dus met rond 57.000 
ton afgenomen. Inclusief de in aanbouw 
zijnde tonnage bevatte de orderporte
feuille van de Nederlandse scheepsbouw- 
industrie op 30 september contracten 
voor de bouw van 174 koopvaardijsche
pen met een gezamenlijke inhoud van 
2,45 miljoen brt vergeleken met 192 van 
totaal 2,54 miljoen brt op 30 juni. De 
orderportefeuille is in het derde kwartaal 
dus met 90.000 ton ingekrompen. Eind 
vorig jaar waren in aanbouw en bestel
ling 194 schepen van samen 2,48 miljoen 
brt. Van spectaculaire wijzigingen in het 
Nederlandse orderbestand is dus geen 
sprake.

De op 30 september in aanbouw zijnde 
scheepsruimte bestond uit 5 tankers van 
totaal 342.349 brt; 3 bulkcarriers van to
taal 55.000 brt; 18 stukgoedschepen van 
samen 197.589 brt; 12 visserijschepen 
van samen 3.156 brt en 61 eenheden van 
diverse typen van samen 117.511 brt.

In de eerste drie kwartalen van 1971 wer
den in ons land op stapel gezet 0,54 mil
joen brt aan scheepsruimte, vergeleken 
met 0,59 miljoen brt in de overeenkom
stige periode van het vorige jaar. Te wa
ter gelaten werden 0,49 (0,48) miljoen 
ton en afgeleverd 0,49 (0,62) miljoen ton. 
In de eerste produktiefase was de omvang 
van de tonnage dus iets minder (60.000 
brt), in de derde daarentegen beduidend 
minder (130.000 ton). In de tweede pro
duktiefase, die der tewaterlatingen, werd 
een vrijwel gelijk resultaat behaald.

Van de scheepsruimte die op 30 septem
ber in ons land in aanbouw was, namelijk 
99 schepen van samen 715.607 brt, waren 
31 schepen van totaal 75.806 brt bestemd 
voor registratie in Nederland en 68 van 
samen 639.801 brt voor registratie in het 
buitenland. De exporttonnage overtreft

Tankers Bulk- Stukgoed- 
carriers schepen

Visserij Diversen Totaal

Japan ........................ 17,346 12,990 1,960 0,048 0,218 32,927
Zweden ................... 3,703 2,639 0,125 0,001 0,014 6,497
Frankrijk ............ 3,115 0,354 0,484 0,019 1,427 5,489
Ver. Kon. .............. 2,223 1,971 0,765 0,025 0,224 5,316
Spanje ................... 3,668 0,934 0,468 0,037 — 5,252
W .-D uitsland......... 2,082 1,119 1,802 0,049 0,017 5,164
Denemarken ......... 3,429 0,209 0,237 0,003 0,629 3,973
Noorwegen ......... 2,244 0,639 0,162 0,014 — 3,793
Italië ........................ 1,336 1,246 0,199 0.013 0,024 2,926
Nederland .............. 1,918 0,111 0,247 0,004 0,012 2,451
Joegoslavië ......... 0,171 1,762 0,128 — — 2,451
Ver. S ta ten .............. 1,072 0,171 0,683 0,010 — 1,994
Polen ....................... 0,003 0,577 0,618 0,016 — 1,411

Wereldtotaal ......... 43,404 26,207 9,472 0,500 2,568 84,072

Nederland

In ons land waren op 30 september in 
aanbouw 99 schepen met een gezamen
lijke inhoud van 715.607 brt of 3,4 % 
van alle scheepsruimte in de gehele we
reld op dat tijdstip in aanbouw. Op 30 
juni waren in aanbouw 101 schepen van

dus vele malen die welke voor Nederland
se rekening in aanbouw is.

Voor Britse rekening in aanbouw waren 
19 schepen van samen 55.536 brt, voor 
Maleisische rekening 1 schip van 600 ton, 
voor Pakistaanse rekening 2 van samen 
925 ton, voor Chinese (Taiwan) rekening

1 schip van 1500 ton, voor Deense 2 van 
2.099 brt, voor de Far Oer 1 van 130 ton, 
voor Franse rekening 2 van samen 16.600 
brt, voor Westduitse rekening 29 van to
taal 129.643 brt, voor de Ierse Republiek 
1 schip van 110 brt, voor de Liberiaanse 
vlag 1 schip van 113.000 brt, voor de 
Noorse vlag 4 schepen van samen 118.798 
brt, voor de Panamese vlag 1 van 113.000 
brt, voor Saoedie-Arabië 1 van 460 brt, 
voor de Zweedse vlag 1 van 2.600 brt en 
tenslotte voor de Amerikaanse vlag 2 
van totaal 85.400 brt. D e orderporte
feuille van de Nederlandse scheepsbouw- 
industrie vertoont dus variatie genoeg, 
zeker waar het exportopdrachten betreft.

Zoals gezegd waren in eigen land voor de 
Nederlandse vlag in aanbouw 31 schepen 
van 71.806 brt. Hier komen nog bij de 
schepen die op buitenlandse werven voor 
Nederland in aanbouw zijn, namelijk 1 in 
Frankrijk van 32.000 brt, 1 in Duitsland 
van 9.400 brt en 1 in een niet nader aan
geduid land van 39.000 brt. In totaal zijn 
dus voor Nederlandse reders in binnen- 
en buitenland in aanbouw 34 schepen 
met een gezamenlijke inhoud van 156.206 
brt.

Registratie en classificatie

De scheepsruimte, in de gehele wereld in 
aanbouw, en bestemd voor registratie in 
andere landen dan in het land waar zij 
gebouwd wordt, beloopt een totaal van 
10,27 miljoen brt of rond 48 pet van alle 
in aanbouw zijnde scheepsruimte. Hier
van is o.a. 3,48 miljoen brt bestemd voor 
ïegistratie onder de Liberiaanse vlag, 1,78 
miljoen ton voor de Britse vlag, 1,33 
miljoen ton voor de Noorse vlag en 0,82 
miljoen ton voor de Griekse vlag.

De scheepsbouwlanden, die het grootste 
aandeel leveren voor deze exporttonnage 
zijn Japan met 3,60 miljoen brt of 56,7 
pet van de totale tonnage in dit land in 
aanbouw; West-Duitsland met 1,02 mil
joen ton of 61 pet; Zweden met 0,86 mil
joen ton o f 66,1 pet; Frankrijk met 0,70 
miljoen ton of 46,8 pet; Nederland met 
0,64 miljoen ton of 89,4 pet en Joego
slavië met 0,62 miljoen ton of 97,1 pet.

Dit laatste land haalt dus het hoogste per
centage, en is dus percentsgewijs het 
grootste schepen-exporterende land.

De landen die de meeste scheepsruimte 
aan hun bestaande vloten toevoegen zijn 
Liberia (3,48 miljoen brt), Verenigd K o
ninkrijk (3,21 miljoen brt), Japan (2,74 
miljoen brt), Noorwegen (1,63 miljoen 
brt), Italië (1,43 miljoen brt), Verenigde 
Staten (1,24 miljoen brt) en W est-Duits
land (1,10 miljoen brt).

Van alle tonnage die eind september in 
de gehele wereld in aanbouw was, waren 
6,64 miljoen brt bestemd voor classifi
catie bij Lloyd’s Register of Shipping. 
Dit is 31 pet van het totaal. Hiervan 
wordt 1,49 miljoen brt of ruim 80 pet 
gebouwd in het Verenigd Koninkrijk.
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SHIPYARD M A N A G E M E N T by prof. ir. J. H . Krietem eijer

Voordracht gehouden op de Nederlandse Dag van het Europort Congres 1971.

Mr. Chairman,

Time for presenting this paper is very 
restricted so that I must he brief. That 
is not simple because I would like to 
consider the subject shipyard in a wider 
scope than the geographical space where 
a ship is born. One could better speak of 
“Management in the shipbuilding in
dustry”, management in the sense of 
holding the reins of control firmly. For 
that one needs tools, good tools for 
good management.

Tools which must be developed and 
maintained bij specialists who have the 
“know how” and “know why”. A con
siderable number of these tools is not 
based on technological shipbuilding or 
marine engineering science but on busi
ness administration science.

Until the sixth decade a great number 
of shipbuilding enterprises were man
aged by men who have had a pure 
technical education. After joining in
dustry they learned the skill of non
technical trades related to business ad
ministration, economics, sociology, ju
risprudence etc. etc. often by trial and 
error or bij chance. Some clever techni
cal men became good managers. But 
too many did not betray their old tradi
tional technical interests. This is not 
dangerous as long as there exists a re
gular flow of orders and market prices 
are good or not too bad, so that one 
can keep his head above water. Not too 
complicated movements in the market 
affecting shipbuilding may be dealt with 
by means of the sliding rule, a bit of 
inventiveness and some good luck. In 
this way intelligent shipyard owners 
could manage very well and take right 
decisions sitting under the portraits of 
their magnificent forefathers. I must 
confess that I heard this expression 
from a well-known chairman of a ship
building inquiry committee.

Things become more difficult when sit
uations develop on an unpredictable 
scale. It is true that the shipping in
dustry is a growth industry which is il- 
lustraded in figure 1 and one may de
sign prognostigative diagrams, based on 
extrapolation or on trend calculations.

The conclusion may be that on the 
whole the total world capacity of ship
building berths is too small to meet the 
demand for new tonnage. Programs for 
expansion of shipbuilding facilities start 
but not everywhere. It is well-known that 
during the past 10 years the huge ex
pansion o f the Japanese shipbuilding 
capacity caused considerable concern in 
other shipbuilding areas. The results of 
this expansion are illustrated in figure 2.

During the years 1968-1970 appr. 50 per 
cent o f the total world tonnage launched 
per annum has been launched in Japan 
(see table I).

Table I

Gross Tons launched in Japan- 
Year ese yards in percent of world

tonnage launched*

1968 50.77
1969 48.20
1970 48.30

* Source : Lloyd's Register of Shipping An
nual Summaries for Ships Above 100 Tons 
Gross.

The rest o f the world shipbuilding ca
pacity is mostly situated in Western 
Europe.
This enormous Japanese challenge for
ced the shipbuilders in our part o f the 
world to recover their senses and during 
the sixties many reports on inquiries in 
the shipbuilding industry were released 
(Geddes in March 1966, Keyzer released 
in 1967, etc.). They all express a great 
concern with the situation in the ship
building and marine engineering in
dustries and give recommendations for 
improving this situation.

The activities of the Keyzer committee 
in the Netherlands covered a great 
number of subjects and many official

sub-committees consisting of represen
tatives of Government, employers- and 
labour organizations etc. reported on 
many aspects.

Management Courses
In 1965 I took the initiative at Delft 
University of Technology to discuss the 
shipbuilding situation in the Nether
lands with a small informal and in
dependent group of 5 naval architects 
and 5 economists.
Of these naval architects 4 were young 
or middle-aged managing directors of 
shipyards, I was the fifth of this part 
of the group.
The 5 economists were connected to 
shipyards, a consulting firm and a la
bour union. Among them was prof. H. 
Langman then deputy managing direc
tor of “de Schelde” Yard and professor 
of econom ics at the Netherlands U ni
versity of Econom ics at Rotterdam, now  
Minister of Economic Affairs. The 
group made a critical analysis of the 
shipbuilding situations and reported in 
1967, a few months before the Keyzer 
report was released. In order not to 
interfere with the activities o f the 
Keyzer committee the group decided

Figure 1.
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not to publish the report but to put it 
available to the official committee. One 
important feature of this confidential 
report was the urgent need for educa
tion in management techniques, a sub
ject which was not covered by the 
Keyzer committee. The group empha
sized that it was of utmost importance 
to set up a program for education in 
management for shipbuilding enter
prises. As a result the Keyzer com
mittee decided to add a chapter in 
their report (chapter 11) “Coaching for 
Management Functions”, which chapter 
was formulated by the group.
After dissolving of the Committee the 
discussion group carried on as a work
ing group and started contemplating 
programs for management courses with 
special reference to the shipbuilding in
dustry. There were 4 possibilities:
—  Incorporate management courses in 

the education for naval architects 
at Delft University of Technology.

—  Use existing courses i.e. at the In
terfaculty for Graduate Studies in 
business administration of the 
Netherlands University of Econo
mics Rotterdam and Delft Univer
sity of Technology.

—  Use the courses for business admi
nistration at Eindhoven Institute of 
Technology.

—  Use the inter academical education 
for business administration, a joint 
venture of universities of technology 
and some other universities.

These 4 possibilities are not directly 
pointed at the urgent needs for the 
shipbuilding industry and do not give 
results on short notice.
The group decided to attack the prob
lem from another angle and started 
designing management courses for staff 
members of the so called 2nd echelon of 
shipyards. The group considered that 
there is a real chance that future man
aging directors or their advisers will be 
recruted from this 2nd echelon. Many 
of them already play an important role 
in the decisions taken by their managing 
directors but as a whole they lack 
rudiments of knowledge in business 
administration and management tech
niques. An advantage of such a set-up 
was that the courses could start rather 
quickly and results would come avail
able after some months.
The final set-up was a 4-week course, 2 
times 2 weeks with an interval of about 
5 weeks.
All lectures were directed to the prob
lems of the shipbuilding industry and of 
a very high standard. Participants had 
to discuss the subject after each lecture. 
They also had to report on a case study 
which in most cases covered problems 
regarding mergers of shipyards. The 
courses were managed by Dr. P. J. 
Couvee, managing director of an in
stitute for business administration who 
had much experience in this field.
The group made an inventory regarding 
the number of participants expected and 
decided to start with at least three iden-
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Table li

Shipyard Management Courses 
1967-1970

Function/Qualification of Participants

Functions and qualifications
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Grad. Delft Univ. o f Technology 
Naval Architect

Design; Dr. Off.; Cost-estim. etc.............. 5 1 2 3 11
Production .................................................. 2 2 2 2 8
Research ...................................................... 1 2 1 4

T otal ........................................................... 6 5 3 4 5 3 26

Mechanical Engineer
Man. Director ..........................................
Design; Dr. Off.; Cost-estim. etc.............. 1 1 3 2 2 1 10
Production .................................................. 1 1 1 1 1 5
Research ...................................................... 1 1

T otal .......................................................... 2 1 4 3 3 3 16

Polytechnics
Shipbuilder
Man. Director ......................... 1 1 1 3
Design, etc..................................... .....................  3 1 1 1 1 7
Production ................................. ..................... 5 4 5 5 3 3 25

T otal .......................................... .....................  8 4 7 7 5 4 35

Mechanical Engineer
Man. Director .................................................
Design, etc............................................................  2 1 2 1 6
Production .........................................................  1 2 1 1 1 1 7

Total .................................................................  I 4 1 2 3 2 13

Economists Un. Degr   1 1 1 3
Mnthemat. Un. Degr  1 1
Administr. Non Univ.......................................  1 1 3 2 3 10
Man. Director Non Univ  1 1

Total Administr................................................. 2 2 4 2 1 4 15

Grand Total ......................................................... 19 16 19 18 17 16 105

Table HI

Qualifications Number Percent

Naval architects, Delft Un. of Techn.........................................................  26 24.8
Mechanical Engineers, Delft Un. of Techn  16 15.2
Shipbuilders, Polytechnics .........................................................................  35 33.3
Mechanical Engineers............................................................................   13 12.4
Administrative, Miscell    15 14.3

Total   105 100.0

Table IV

Function Number Percent

Managing directors or dep. man. dir. (techn. +  adm.) . .  7 6.7
Design, draw, off., cost estim...................................................  34 32.4 1 7 - ~
Production .................................................................................. 45 42.8 ƒ
Research .................................................................................. 5 4.8
Administrative ....................................................................................  14 13.3

Total .............................................................  105 100.0

tical courses for appr. 20 participants 
each. The first course started in Septem
ber 1967 and was regarded as a test 
run. It proved to be successful and the 
shipbuilding industry became so in
terested that in total 6 similar courses 
were given, the last one in the second 
half of 1970.

Table II gives the functions and quali
fications o f the participants. It is in
teresting to see the percentage of the 
different qualifications as given in ta
ble III.

Of the total number of participants 
85.7 percent are technical, 58.1 percent 
consists o f naval architects and ship
builders and 27.6 percent are mechani
cal engineers.

With respect to the functions the break 
down is given in tabel IV

This table shows that 75 percent o f the 
participants are technical staff people. 
They are confronted with subjects re
lated to management techniques during 
the courses. I think that this is o f ut
most value for the shipbuilding industry 
in this country.

There are a kind of follow  up or re
freshment meetings of the participants 
of the separate courses. This is more 
or less organized by the groupmembers.

I think this could be improved and I 
suggest that the central organization of 
shipbuilders in the Netherlands (Cebo- 
sine) takes the further responsibility for 
sponsoring these follow  up meetings 
and also for new courses which must be 
repeated every 3rd or 4th year in order 
to guarantee continuity.

Finally table V gives an idea of the 
number o f participants o f the shipyards 
and the organizations involved. Of the 
bigger yards the max. number o f par
ticipants has been 13 and the minimum  
8 per yard. For the medium sized yards 
the figures are 6 and 1 respectively and 
for the small yards 2 and 1 respectively.

A considerable number of small yards 
and organizations related to the ship
building industry were interested and 
appointed staffmembers to attend the 
courses.

I think that in this part o f the world 
where we live the shipbuilding industry 
is rather up to date in a technological 
sense though I would like to emphasize 
that much more support must be given 
to research and development in order 
to keep the industry not only up to date 
but up to the future. Knowledge is 
ageing very fast in our era.

Mr. Chairman
It is impossible to cover all aspects o f 
management in shipbuilding within the 
short time given to present this paper.

I therefore decided to discuss just one 
attempt to provide in the shortcomings 
of knowledge in management techniques
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Table V

Shipyard Management Courses 
1967-1970 

Participants

Shipyards and organizations Participants

Per yard

Group Name Number Max. Min. Total Average

A Rotterdam Drydock 
P. Smit
Royal Cy. ,,De Schelde” 
Wilton-Feyenoord 
Verolme Un. Shipyards 
Netherl. Dock & Shipb. Cy. 
See note 2)

6 13 8 64 10.7

B I.H.C.
Giessen-De Noord 
Vuyk
Amsterdam-Drydock
Rhine-Waal

5 6 1 14 2.8

C Smaller yards 10 2 1 14 1.4

D Naval yard 1 2 — 2 2.0

E S.N.S.l.
Delft University of Technology
Cebosine
T.N.O.
N.S.P.
Private

6 3 1 11 1.8

Total A +  B +  C 21 13 1 92 4.4

Grand total 28 13 1 105 3.8

1) Inci. „New Waterway” and „Waalhaven”.
2) These yards since 1971 in Rhine - Schelde - Verolme Group.

for younger staff members of shipyards. 
They must have the opportunity to 
attend courses to refresh and extend 
their knowledge. Especially those who 
may become the managers of to-mor
row are to attend courses devoted to the 
science of management and business 
administration.

I hope that this paper on one facet of 
"Management in shipbuilding"may be 
regarded as one piece in the jig-saw 
puzzle of the shipbuilding industry. One 
important piece which must not be for
gotten or kept upside down.

Thank You!

ENGELS - D U ITS -JA P A N S E  SAM ENW ERKING IN  DE SCHEEPVAART

Tegen 1973 zullen 17 van ’s werelds 
grootste en snelste containerschepen tus
sen het Verre Oosten en Europa heen en 
weer varen —  elke vier of vijf dagen een 
schip.
Dit is het resultaat van een tot dan onge
kende samenwerking tussen de leidende 
scheepvaartconsortia in Engeland, Duits
land en Japan, respectievelijk Overseas 
Containers Limited en Associated Con
tainer Transportation, Hapag-Lloyd en 
NY K  and Mitsui NSK. Het is een samen
werking van zo grote omvang, dat zij 
zonder meer uniek voor de wereldhan- 
delsvaart mag worden genoemd. Nog  
nooit eerder is het namelijk voorgekomen, 
dat traditionele scheepvaartconcurrenten 
zo intens over eikaars schepen konden 
beschikken.

Toch concurrentie
Toch betekent dit niet dat in deze „Trio- 
dienst” elk spoor van gezonde concurren
tie gaat verdwijnen. Integendeel. De 
consortia maken weliswaar gebruik van 
eikaars schepen en hebben wederzijds de 
beschikking over de terminals die hier en 
in het Verre Oosten worden geëxploi
teerd. Maar dit betekent nog niet dat zij, 
zoals wél in de dienst op Australië ge
beurt, gezamenlijk op de vrachtenmarkt

zullen gaan concurreren. Daarop blijven 
zij eikaars concurrenten.
Een zo frequent uitgevoerde dienst tus
sen Europa en het Verre Oosten v.v. doet 
een ingewikkeld en vooral uitgebreid 
administratie-systeem van de Trio part
ners vermoeden. Het tegendeel is echter 
waar, omdat —  zoals gezegd —  alleen 
de vaarschema’s en de samenwerking van 
deze combinatie deel uit zullen maken. 
Mag de Trio-combinatie dus niet wor
den beschouwd als een nieuw homogeen 
opererend consortium in de containeri- 
satie, de samenwerking biedt daarom 
niet minder voordelen. Eerste opzet im
mers, is in een gezamenlijk optreden 
de verschepers een optimale service te 
bieden door een zeer frequente dienst tus
sen Europa en het Verre Oosten te onder
houden. Daarbij komt dan nog dat de 
partners in Trio in al hun vrijblijvendheid 
jegens elkander, één blok vormen waar 
het om concurrentie van buiten de groep 
gaat.

Start op Oudejaarsdag
D e officiële start van de Trio-dienst 
vindt plaats op de dag voor oudjaar wan
neer het eerste Japanse schip in de com 
binatie op maidentrip naar Europa vaart. 
Tegen juni 1972 zullen er echter al zeven

van de 17 bestelde schepen in de vaart 
zijn. En dat betekent dat er half volgend 
jaar een equivalent van zo’n 14.000 con
tainers van 20 voet over de wereldzeeën 
worden vervoerd. Elk uur dat het etmaal 
geeft.
Voorlopig zal de dienst tussen Europa 
en het Verre Oosten worden uitgevoerd 
tussen Southampton en de Continentale 
havens Hamburg en Rotterdam, via het 
Panamakanaal naar Tokyo en Kobe in 
Japan. Later, als ook de andere schepen 
van de Trio-combinatie in de vaart zijn 
gekomen, wordt deze dienst uitgebreid 
tot Singapore en Hongkong. D e ver
wachting is dat deze havens tegen juli/ 
augustus van 1972 kunnen worden aan
gelopen. Alles staat of valt met betrek
king tot deze beide laatste havenplaatsen 
met het tijdig gereed komen varn de OCL- 
terminals, waaraan momenteel hard wordt 
gewerkt. De dienst Europa/Verre Oosten 
zal tenslotte haar voorlopig volledige 
vorm krijgen als ook Taiwan en West- 
Maleisië kunnen worden aangelopen.

Als het zover gekomen is, zullen de sche
pen van de Trio-combinatie in een ware 
„pendeldienst” rond de wereld varen, 
waarmee een zo kort mogelijke vervoers- 
tijd van de vrachten wordt gegarandeerd.
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SCHEEPSCONSTRUCTIES EN SCHAALVERGROTING

REDE UITGESPROKEN BIJ DE AANVAARDING VAN HET AMBT VAN GEWOON  

HOOGLERAAR IN DE SCHEEPSBOUWKUNDE AAN DE TECHNISCHE HOGESCHOOL 

TE DELFT OP WOENSDAG  27 OKTOBER 1971

M ijne Heren Curatoren, M ijnheer de Rector M agnificus, M ijne  
Heren Leden van de Senaat, D am es en Heren Lectoren, 
Docenten en M edewerkers van de Technische H ogeschool, 
D am es en H eren Studenten en voorts G ij allen, die door Uw 
aanwezigheid van Uw belangstelling blijk geeft,

Zeer gewaardeerde Toehoorders,
In het thans zo rumoerige en zich hervormende universitaire 
leven, zou men zich kunnen afvragen of een inaugurele rede 
voor een nieuw benoemde hoogleraar nog wel de juiste vorm is 
om zich voor te stellen, en of deze wijze van intrede niet ver
wezen moet worden naar de niet meer in deze tijd passende, tot 
het establishment behorende, zaken.
Toch zie ik in de vanouds bekende procedure wel degelijk 
goede elementen aanwezig, die pleiten voor het houden van een 
dergelijke rede. Men zou zich kunnen afvragen wat de zin is van 
een oratie, ware het niet dat de spreker in staat gesteld wordt 
een overzicht te geven van het vakgebied en de daarbij be
horende randgebieden.
Hij kan hierdoor die onderwerpen naar voren brengen waar 
nog aanvullend onderzoek uitgevoerd moet worden en zich af
vragen op welke wijze dit onderzoek, nationaal en eventueel 
internationaal, gerealiseerd kan worden. Hij kan kritiek leveren 
op bestaande toestanden die mogelijk voor verbetering vatbaar 
zijn, en dit alles met het voordeel dat er onder deze omstandig
heden geen directe in- of tegenspraak mogelijk is. Juist daarom 
is een oratie in deze tijd van kritiek en inspraak wellicht pas
send.

D am es en Heren,
Lange tijd is de scheepsbouwkunde een vak geweest waarbij 
de nadruk lag op de vormgeving. De lijnen en de vorm van het 
schip moesten bewerkstelligen dat de weerstand in het water zo 
gering mogelijk was.
Het vaststellen van de goede vorm was een weinig rationeel 
werk en gevoelsmatig probeerde men het optimum te vinden. 
Het was dan ook niet verwonderlijk dat deze bezigheden werden 
gekwalificeerd als een kunst, waarbij technische kennis weinig 
belangrijk was. Op vernuftige wijze werd later, door William 
Froude, met behulp van modelonderzoekingen, wetenschappe
lijk achtergrond gegeven aan het bepalen van de scheepsvorm. 
Door deze historische ontwikkeling is bij de constructie van 
schepen het bepalen van de vormgeving nog steeds primair. De 
volgorde waarin een schip gedurende lange tijd ontworpen werd, 
bestond in de eerste plaats uit de bepaling van de scheepslijnen, 
op de tweede plaats kwam dan meestal de dimensionering van 
de voortstuwingsinstallatie en het vaststellen van de scheeps- 
constructie. De constructie van de rompen en de voortstu
wingsinstallatie waren onderwerpen van secundaire betekenis, 
en werden vakgebieden die zich min of meer zelfstandig ont
wikkelden.
De oplossing van het vraagstuk om de scheepsromp zo sterk 
te maken dat de belastingen, zoals die tijdens het bedrijf van het 
schip optraden, voldoende veilig konden worden opgevangen, is 
door jarenlange ervaringen gereduceerd tot een sterk vereen- 
voudigdp berekeningsprocedure. D e betrouwbaarheid van deze 
procedure werd vergroot door de waarnemingen die aan boord 
van schepen werden verricht. Correcties, resulterende uit prak
tijkervaring, werden aangebracht.
Gecompliceerde berekeningen omtrent de gewichtsverdeling 
en de belasting door golven, werden sterk vereenvoudigd, om 
toegankelijk gemaakt te worden voor eenvoudige handbereke- 
ningen. De classificatiemaatschappijen, die zich verantwoorde
lijk stelden voor de „behouden vaart" van het schip, vormden, 
met hun voorschriften en een schat aan praktijkervaring, een 
belangrijke steun voor de scheepsconstructeur.

door dr. ir. R. Wereldsma

De vroeger en ook nu nog gebruikelijke sterkte-analyse van de 
schcepsconstuctie is gebaseerd op een logische, maar onwerke
lijke aanname van de golfbelasting.
Een enkelvoudige golf met een verstandig gekozen golflengte 
ongeveer gelijk aan de scheepslengte, en een daarbij passende 
golfhoogte vormde de denkbeeldige belasting van de scheeps
romp. De conversie van de belasting naar de spanningen vond 
plaats door de romp op te vatten als een slanke balk, met een 
belasting die ontstond door de verdeelde lading en de langs de 
romp veranderlijke waterverplaatsing.
Het aldus gevonden buigende moment vertoonde een maxi
mum ter plaatse van het middenschip en vormde de basis voor 
de dimensionering van het grootspant en de longitudinale ver- 
banddelen. Dat in de loop der tijd vele correcties op deze me
thode zijn aangebracht is niet verwonderlijk gezien de te simpele 
voorstelling van de realiteit.
De trochiodale vorm van de golven, de orbitale watersnel- 
heden en het hiermede gepaard gaande Smith-effect, waarbij 
een deel van de opwaartse druk van het water wordt gebruikt 
voor de versnelling van de waterdeeltjes, en dus niet bijdraagt 
aan de opdrijvende kracht, werden al snel als correctie in
gevoerd.
Een belangrijk discussiepunt is de vraag: welke golflengte dient 
nu gebruikt te worden, en bestaat er samenhang tussen de 
golflengte en de golfhoogte. Door de sterke vereenvoudiging 
kon men deze vraag eigenlijk niet beantwoorden en men heeft 
deze verbanden gestandaardiseerd.
Door nu voldoende schepen te analyseren volgens deze m e
thode kon men zekerheid verkrijgen omtrent de juistheid van 
de aanname. Immers de geanalyseerde schepen bleken sterk 
genoeg te zijn. Een volgend punt van onderzoek lag voor de 
hand: waren de schepen misschien te sterk? Dit volgde namelijk 
niet uit de verkregen informatie. Om een antwoord op deze 
vraag te geven was het noodzakelijk de werkelijke belastingen, 
die bij het bedrijf op zee optraden, te meten. Maar op zee was 
geen golf te vinden met de standaardlengte gelijk aan de 
scheepslengte die dan ook nog de goede golfhoogte had. D e  
interpretatie van de zeemetingen vormde de aanleiding om de 
belastingen, zoals die aangenomen werden voor de dimensio
nering van de constructie, grondig te herzien.
D e trillingsberekening van de scheepsromp was evenals de 
sterkteberekening gebaseerd op de slanke balk theorie. Men ge
voelde al spoedig dat deze benadering te grof was, en poogde, 
door allerlei verfijningen, zoals het in rekening brengen van de 
rotatie traagheid en de afschuifstijfheid en correcties in te 
bouwen voor het meetrillende water, de resultaten van de me
tingen en berekeningen nader tot elkaar te brengen. Belangrijke 
afwijkingen werden vooral gevonden bij de meerknoopstril- 
lingen, waarbij de golflengte steeds korter werd, te kort om de 
balk nog als slank te beschouwen. Men volstond met de kennis 
van de eigenfrequenties en zolang die maar niet samenvielen 
met de excitatiefrequenties van het voortstuwingsysteem, dat wil 
zeggen frequenties opgewekt door de motor en de schroef, was 
aan de ontwerpeisen voldaan.
De hierboven geschetste methoden gaven de constructeur een 
inzicht in de onder gestandaardiseerde condities optredende 
materiaalspanningen. Maar wat heeft men aan deze materiaal- 
spanning als antwoord op de vraag of het schip sterk genoeg is? 
Aannemende dat de optredende materiaalspanning een maat is 
voor het voldoende sterk zijn van de constructie, is dan de ge
standaardiseerde spanning, namelijk die spanning die gevon
den is onder gestandaardiseerde condities, ook de maximale, 
ergens in de constructies optredende spanning? Het antwoord 
op deze vraag kan eenvoudig luiden: Neen!
Plotselinge overgangen in de constructie, zoals bij luikhoofd- 
hoeken en veranderlijke doorsneden, gaven aanleiding tot sterke
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lokale spanningsverhogingen, die ver uitgingen boven de be
rekende spanningen.
De constructie diende zodanig te worden gedimensioneerd dat 
deze spanningsconcentraties zo gering mogelijk waren. Er ont
stond een deelgebied behorende bij het vak van de constructeur, 
namelijk dat van het ontwerpen van goede details, gebaseerd op 
inzicht in het lokale elastische gedrag van de constructie. 
Echter ook bij een goede vormgeving zal een lokale spannings- 
verhoging onvermijdelijk zijn en het antwoord op de eerder ge
stelde vraag blijft ontkennend. Om tegemoet te komen aan de 
beantwoording van deze vraag heeft men een toelaatbare stan
daardspanning vastgesteld die, getoetst aan de praktijk, waar
borgt dat de maximale spanningen, die ten gevolge van een 
extreme belasting optreden, de toelaatbare spanning niet zullen 
overschrijden.
Tenslotte dient men zich af te vragen hoe groot de toelaat
bare materiaalspanning is. Het antwoord is niet eenvoudig te 
geven en is het terrein van specialisten op het gebied van 
materiaaleigenschappen. In de scheepsbouw zijn het vooral de 
classificatiemaatschappijen, alsook vele laboratoria die zich met 
dit vraagstuk bezighouden.
Vooral de bijzondere, tijdens het bedrijf van het schip voor
komende omstandigheden, zoals lage temperaturen, wisselende 
belasting en corrosief medium, hebben dit onderzoek naar de 
materiaaleigenschappen een deel gemaakt van het geïntegreerde 
sterkteprobleem van het schip.
Hoewel de beschrijving hier en daar onvolledig en misschien 
wat te pessimistisch is, is de geschetste methodiek toch wel ty
perend voor de wijze waarop vele constructeurs hun schepen 
hebben gebouwd, hetzij door directe toepassing van de aange
geven berekening, hetzij indirect door consequent aanhouden 
van de voorschriften van de classificatiemaatschappen, die hun 
gegevens uiteindelijk ook baseerden op dezelfde grondslag. 
Zolang het te bouwen schip niet te veel afweek van reeds be
staande typen en men dus de in het verleden opgedane praktijk
ervaring kon toepassen, was deze methodiek ook volkomen 
verantwoord.
Indien echter de afmetingen en vormgeving duidelijk gingen 
afwijken van de gebruikelijke dimensionering, zoals bij de hui
dige schaalvergroting, bijzondere scheepstypen en scheepscon- 
structies, zeer grote luiken en bijzondere materialen werd het 
riskant om toch blindelings de geijkte methode te volgen, omdat 
nieuwe verschijnselen die vroeger niet werden waargenomen, 
thans hun intrede doen. De methode is niet meer betrouwbaar 
en men dient het ontwerp opnieuw te bezien in het licht van de 
fundamentele wetten van de mechanica, daarbij eveneens ge
bruik makend van de moderne inzichten in de golfbelasting en 
de nieuwe inzichten in de eigenschappen van moderne bouw
materialen.

D am es en Heren,
De ontwikkeling in de laatste tien jaren kan als volgt worden 
geschetst:
a. Gestage groei van de afmetingen van tankers zowel als 

vrachtschepen.
b. Installatie van steeds grotere vermogens, door de noodzake

lijk geworden grotere snelheden.
c. Aanpassing van vormgeving en uitrusting van het schip aan 

de moderne eisen van de economie van het transport.
Deze ontwikkeling ging zeer snel en het werd moeilijk vanuit 
de bestaande ervaring zonder risico’s te extrapoleren naar de 
nieuwe vormgeving. Het accent en de volgorde van de drie 
hoofdgebieden: vormgeving, voortstuwing en scheepsconstruc- 
tie werden verlegd. De eisen, vastgelegd in het ontwerp en de 
vormgeving hadden hun duidelijke consequenties op de voort - 
stuwingsinstallatie en de scheepsconstructie. Het optimaal func
tioneren van de scheepsschroef stelde omgekeerd eisen aan de 
vormgeving, hadden hun duidelijke consequenties op de voort- 
stuwingsinstallatie en de scheepsconstructie. Het optimaal func
tioneren van de scheepsschroef stelde omgekeerd eisen aan de 
vormgeving van het achterschip. De constructie van de scheeps
romp legde beperkingen op ten aanzien van de vormgeving van 
de romp.
Men dient het scheepsontwerp nu als één geïntegreerd geheel

te zien waarbij alle genoemde deelgebieden van het ontwerp 
elkaar sterk beïnvloeden.
Aan de hand van het hierna volgende wil ik illustreren op 
welke wijze deze mutuele beïnvloeding door de opvoering van 
het vermogen en de schaalvergroting ontstond. De behandeling 
van de vraag. „Is het schip voldoende sterk?” valt uiteen in drie 
deelvragen:
1. Wat zijn de bedrijfsbelastingen van het schip?
2. Op welke wijze worden deze belastingen omgezet in mate- 

riaalspanningen?
3. Bij welke materiaalspanning zal bezwijken van de con

structie optreden?

In de meest uitgebreide zin dient de beantwoording van al 
deze vragen gerekend te worden tot het vakgebied van de 
sterkteconstructeur.
Reeds bij de bouw van het schip wordt men geconfronteerd 
met een aantal belastingsproblemen. Naarmate de constructie 
van het schip vordert nemen de drukken, door de blokken op 
de bodem uitgeoefend, gestadig toe om tenslotte te culmineren 
bij de laatste fase van de bouw: de stapelloop.
Met de toeneming van de scheepslengte werd het nood
zakelijk de gebruikelijke stapelloop berekeningen te herzien en 
het onderlinge elastische gedrag van de romp en de helling te 
verdisconteren in de analyse van het krachtenspel. Ook bij het 
dokken van het volledig uitgeruste schip ontstaan plaatselijk 
zeer grote bodemdrukken, met kans op blijvende bodem- 
beschadigingen.
Tenslotte is het vlakwater buigend moment, ten gevolge van 
de langs de scheepslengte veranderlijke watcrverplaatsing en de 
beladingstoestand een quasi-stationaire belasting, die volledig
heidshalve hier genoemd moet worden.
Van de dynamische belastingen is het golvend wateroppervlak 
wel een van de belangrijkste oorzaken. Het onregelmatige ka
rakter maakt het probleem moeilijk toegankelijk. Teneinde zo
veel mogelijk informatie te verkrijgen werd naast een theore
tische benadering ook getracht langs experimentele weg een 
idee te verkrijgen van de door de golven opgewekte belastingen. 
Niet alleen de scheepsbewegingen, interessant voor de scheeps
ontwerper, doch ook het inwendige krachtenspel in de romp 
werd in specialistische laboratoria bepaald. De resultaten vorm
den een basis voor een verdere uitbouw van de theorie.
Bij deze experimenten werd de elasticiteit van de scheepscon
structie buiten beschouwing gelaten. Er werd, en wordt nog, 
eenvoudigweg een houten model geconstrueerd dat zich onein
dig stijf gedraagt. Voor zeer lange schepen met een lengte groter 
dan bijvoorbeeld 500 meter, is het echter de vraag of deze ver
eenvoudiging toelaatbaar is. De relatieve vervormingen van de 
scheepsromp zullen bij grotere lengte steeds grotere fracties van 
de golfhoogte bedragen, waardoor, afhankelijk van de nauw
keurigheid, bij een zekere lengte deze vervorming niet meer ver
waarloosbaar geacht mag worden. Hier is dus, duidelijk ten 
gevolge van de schaalvergroting, een nieuw element geïntrodu
ceerd in de studie van de belastingen van de scheepsconstructie. 
Het opvoeren van het voortstuwingsvermogen leidde tot zulke 
grote optimale schroeven dat het niet meer mogelijk was deze 
in de beschikbare ruimte van het achterschip onder te brengen. 
Men stond voor de keus; of het schroefraam te verruimen, 
of een kleinere schroef eventueel met meerdere bladen en 
met een lager rendement toe te passen. Men nam vaak ge
noegen met de laatste oplossing. In zo’n geval was het lonend 
om te zoeken naar voortstuwingssystemen met weliswaar een 
lager rendement dan de optimale enkele schroef, maar toch 
misschien een hoger rendement dan de gekozen niet-optimale 
schroef. Allerlei varianten van twee schroeven werden onder
zocht, waarvan de overlappende schroeven, contraroterende 
schroeven en ommantelde schroeven de meest bekende zijn. 
Het spreekt vanzelf dat voor de dimensionering van deze 
voortstuwingssystemen geheel geen praktische ervaring ter be
schikking stond en men eenvoudigweg met een schone lei moest 
beginnen. Constructieve sterkte- alsook trillings-vraagstukken 
moesten worden opgelost. Vooral de laatste problemen hebben 
sterk de aandacht. Immers met het opvoeren van het vermogen 
werden ook de excitatiekrachten groter en daarmede het te ver
wachten trillingsniveau. Was het vroeger zo dat vermijden van 
resonantieverschijnselen een waarborg was voor het voldoende
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trillingsvrij zijn van het schip, tegenwoordig kan dii niet meer 
gesteld worden. Vele gevallen uit de praktijk illuslreren dat ook 
het trillingsniveau buiten resonantie vaak onaanvaardbaar hoog 
wordt.
Bij de specificatie van het te bouwen schip werden duidelijk 
eisen gesteld ten aanzien van het maximum toelaatbare trillings
niveau. De scheepsbouwer zag zich geconfronteerd met het pro
bleem een analyse te maken van de door de motor en schroef 
opgewekte trillingen. Kennis van excitatiekrachten en responsie 
karakteristieken van de elastische scheepsromp werden nieuwe 
vakgebieden in de scheepsbouw. Het werd noodzakelijk een 
scheiding te maken tussen deze excitatiebronnen en de responsie 
van de constructie. Veel studies omtrent het schroef- en motor- 
frequente trillingsgedrag zijn uitgevoerd aan ware grootte sche
pen. Het waren echter de laboratoria die circa 15 jaar geleden 
begonnen met experimenten aan de variabele schroefkrachten, 
en door middel van modelstudies in staat waren een scheiding 
tussen excitatie en responsie aan te brengen. Het onderzoek 
naar de schroefexcitatie ontwikkelde zich snel en resulteerde in 
voorspellingen omtrent het variabele krachtenspel van de voort
stuwing.
Gebleken is dat de schroefexcitatie tweedelig is. Aan de ene 
kant oefent de schroef variabele drukken uit op de scheeps
romp, uitsluitend veroorzaakt door het eindige bladaantal, an
derzijds worden in de schroefas variabele krachten ingeleid, die 
veroorzaakt worden door het eindige bladaantal in combinatie 
met de onregelmatige volgstroom. Naast het vanouds bekende 
variabele draaimoment en de stuwkracht worden ook variabele 
dwarskrachten en buigende momenten in de schroefas opge
wekt. Er bestaat een eenvoudige wetmatigheid voor dit variabele 
krachtenspel van de schroef.
De fluctuerende schroefkrachten blijken evenredig te zijn met 
het produkt van het schroeftoerental en de scheepssnelheid. Ook 
de stationaire dwarskrachten en het gemiddelde buigende m o
ment van de schroef voldoen aan deze evenredigheid. 
Fundamenteel gezien zijn de genoemde krachten onafhanke
lijk van het door de schroef opgenomen vermogen en dus onaf
hankelijk van het schroefkoppel en van de stuwkracht. Het 
verband tussen de scheepssnelheid en de stuwkracht, afhankelijk 
van de hydrodynamische eigenschappen van de scheepsromp, 
geeft indirect wel een relatie tussen het schroefvermogen en het 
variabele krachtenspel.
Het blijkt dan dat, voor een willekeurige evenwichtstoestand 
van scheepssnelheid en schroefvermogen, de askoppel- en stuw- 
krachtvariaties ongeveer een vast percentage zijn van de ge
middelde waarden, afhankelijk van scheepsvorm, volgstroom- 
veld en schroefgeometrie. Bij het opvoeren van de scheepssnel
heid, door het aanbrengen van meerdere schroeven, stijgt dit 
percentage onevenredig veel. Voor elke schroef die geïnstalleerd 
wordt kan men stellen dat een extra excitatiebron wordt ge
ïntroduceerd, onafhankelijk van het feit o f het door die schroef 
opgenomen vermogen groot of klein is.
D e grotere lengte van de schepen introduceerde een nieuw 
trillingsverschijnsel, het z.g. „Springing” of „Whipping” .
D e laagste eigenfrequentie van de scheepsromp was voor kor
tere schepen nog altijd zo hoog geweest dat een kritische excitatie 
door golven niet denkbaar was. Met het groter worden van 
de schepen daalde deze eigenfrequentie. Tegelijkertijd werd de 
scheepssnelheid opgevoerd en werd de ontmoetingsfrequentie 
van de golven verhoogd, waardoor de excitatiefrequentie en de 
resonantiefrequentie elkaar steeds dichter naderden. Reeds in 
enkele gevallen is een kritische excitatie van de tweeknoops- 
verticale-romptrilling door hoogfrequente golven geconstateerd. 
Hoewel de energie van deze golven, zoals blijkt uit het spec
trum, zeer laag is ten opzichte van de lagere golffrequentie, is 
toch het gevaar niet uitgesloten dat grote buigspanningen kun
nen optreden omdat de demping van de buigtrillingen van de 
romp zeer gering is, en een vijftig- tot honderdvoudige dyna
mische versterking kan optreden.
Naast de superpositie van deze trilling op de laagfrequente 
golfbelasting, bekend staande onder de naam „Sagging” en 
„Hogging” is het zeer wel mogelijk dat deze trilling op zichzelf, 
onder daarvoor gunstige omstandigheden, belastingen kan op
wekken die vergelijkbaar zijn met de genoemde laagfrequente 
golfbelasting.

Bij de door de schroef en motor opgewekte trillingen werd de 
ongewenst heid voornamelijk beheerst door de leefbaarheid voor 
de bemanning en de gevoeligheid van instrumentatie voor tril
lingen. Slechts in uitzonderingsgevallen werden door deze tril
lingen lokale overbelastingen gegenereerd. De globale analyse 
van de rompsterkte werd nauwelijks hierdoor beïnvloed, in 
tegenstelling tot de golfgeëxciteerde tweeknoops-verticaaltril- 
ling die, veroorzaakt door de schaalvergroting, nu wél een rol 
speelt bij de sterkteberekening.
Bij de constructie van containerschepen worden ten behoeve 
van de snelle bevrachting zeer brede en lange luiken geprojec
teerd. Meer en meer materiaal van het dek, een essentieel sterkte 
onderdeel van de scheepsromp, werd weggelaten en vervangen 
door niet aan het sterkteverband deelnemende luiken. De con
sequentie hiervan is, dat de wijze waarop torsiebelastingen door 
de romp worden opgenomen, zich principieel wijzigde. Grote 
delen van de romp konden niet meer als gesloten kokerbalk 
worden behandeld. Het elastische gedrag veranderde principieel 
en de torsiestijfheid daalde sterk. Twee verschijnselen kwamen 
in de aandacht en dienden diepgaand bekeken te worden. In de 
eerste plaats introduceren de sterk toegenomen welvingsver- 
schijnselen van de romp een verandering in het longitudinale 
spannings- en belastingspatroon. De horizontale buig- en torsie
belastingen vormen met de verticale buiging een onverbrekelijk 
belastingssysteem, dat als basis moet dienen voor de berekening 
van de materiaalspanning. In de tweede plaats ging de vergrote 
welving gepaard met een verandering van het gedrag rondom de 
luikhoofdhoeken. Zeer grote spanningsconcentraties kwamen 
opnieuw als probleem sterk in de aandacht.
Het is tenslotte niet ondenkbaar dat door de verlaging van de 
torsiestijfheid de laagste torsie eigenfrequentie van de scheeps
romp analoog aan het „springing” verschijnsel, in dat gebied 
komt van het golfspectrum dat aanleiding geeft tot extreme 
torsietrillingen en daarmede gepaard gaande spanningsver- 
hogingen.
Dit alles heeft tot gevolg dat de drie belangrijke door de golven  
opgewekte belastingen, namelijk verticale buiging, horizontale 
buiging en torsie als één onverbrekelijk belastingssysteem dienen 
te worden beschouwd.
Dit geheel van belastingen bestrijkt, naast de éénmalige quasi- 
stationaire belasting van stapelloop en dokken en de stationaire 
stilwaterbelasting, een drie dekaden groot frequentiegebied van 
een fractie van één hertz oplopend tot ongeveer dertig hertz. 
Het laag frequente gebied, afkomstig van de golven, is stochas
tisch, het hoog frequente gebied, afkomstig van de voortstu- 
wingsinstallatie, is deterministisch.
Het is vanzelfsprekend dat deze hierboven omschreven vorm 
van belastingen van grote invloed is op de behandeling van de 
volgende vraag, namelijk de bepaling van de conversie van de 
belasting naar de materiaalspanning.
Spectraaltheorieën, zoals die in ontwikkeling zijn gekomen in 
de communicatietheorie, en in gebruik zijn bij de prognose van 
scheepsbewegingen in zeegang, kunnen uiteraard met de nodige 
aanpassingen, toepasbaar gemaakt worden voor dit conversie- 
probleem. Het is dan nodig de overdrachtsfunctie, die het ver
band aangeeft tussen opgelegde belasting en de daaruit voort
vloeiende materiaalspanning, te bepalen. Het frequentiegebied 
van de excitatie legt tevens het frequentiegebied vast waar
binnen deze overdrachtsfunctie bepaald moet worden.
De eindige elementenmethode, een belangrijk hulpmiddel voor 
de bepaling van de materiaalspanning uit een gegeven belasting, 
heeft, dankzij de gelijktijdige ontwikkeling van de automatische 
rekenmachine een grote vlucht genomen. Bij deze methodiek 
zijn twee richtingen te onderscheiden, die van belang zijn voor 
de scheepsconstructeur.
Een analyse, waarbij de massakrachten niet worden beschouwd, 
geeft ons informatie over het statische gedrag. Zolang kritische 
trillingsverschijnselen niet optreden, kan deze methode ook 
voor een variabele belasting worden toegepast. Deze quasi- 
stationaire behandeling levert ons het eerste laag-frequente 
gedeelte van de gezochte overdrachtsfunctie.
Voor het tweede gedeelte, het hoogfrequente gedrag, is het 
noodzakelijk de massakrachten van de constructie in de be
schouwing te betrekken. We komen dan tot een dynamische 
analyse, waarmede het hoogfrequente gedeelte van de gezochte 
overdrachtsfunctie gevonden kan worden. Het is juist deze
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overdrachtsfunctie die door de schaalvergroting wijzigingen 
ondergaat.
De reeds genoemde zeer grote luikopeningen bij container
schepen beïnvloeden in sterke mate de wijze waarop de buiging 
en de torsie, door de scheepsromp worden opgenomen. 
Onderzocht moet worden of het dynamisch gedrag van de 
scheepsromp kritische frequentiewaarden vertoont, die in het 
excitatiefrequentiegebied vallen. Uit het reeds genoemde voor
beeld van de golfgeëxciteerde tweeknoops verticaaltrilling blijkt 
dat soms het geval te zijn en men dient zich af te vragen hoe 
groot de demping is die een scheepsconstructie in het water 
ondervindt.
Het frequentiegebied van de schroefexcitatie overlapt het ge
bied van de meerknoops verticaal- en horizontaal-torsie-tril- 
vormen. Het gebruikelijke balkmodel kan voor de nauwkeurige 
bepaling van de hogere knoops trilvormen niet worden gehand
haafd en een driedimensionale berekening is hier vereist. Voor 
een gegeven constructie stelt de eindige elementenmethode ons 
eveneens in staat een driedemensionale analyse te maken. Voor 
de bepaling van de te verwachten trillingsamplitude is dan ge
specialiseerde kennis van de excitatiebronnen nodig.
De analyse van de dynamica van de schroefas in axiale- en 
dwarsrichting is een noodzakelijke schakel voor de bepaling van 
de optredende trillingsverschijnselen in de as en romp. Bij de 
responsie van de schroefas in dwarsrichting spelen uiteraard de 
elastische eigenschappen van de lagers, ondersteund door de 
elastische romp. een belangrijke rol. Bij het ontwerp van de 
romp en de voortstuwingsinstallatie dient men met de koppe
ling die tussen beide systemen bestaat terdege rekening te hou
den. Een koppeling die ons verbiedt om de dimensionering van 
de romp en de voortstuwingsinstallatie los van elkaar te 
ontwerpen. Bedenkt men nu dat voor de bepaling van de va
riabele schroefkrachten de volgstroom van de romp een 
essentiële parameter is, dat het dynamisch gedrag van de romp 
sterk beïnvloed wordt door de elastische eigenschappen van de 
constructie die op zijn beurt weer sterk afhankelijk zijn van de 
vormgeving, dan is het duidelijk dat drie aspecten, te weten: de 
vormgeving, voorgeschreven door de ontwerpeisen, het ontwerp 
van de constructie en de voortstuwingsinstallatie één onverbre
kelijk geheel vormen.
Voor de berekening van de materiaalspanningen dient men 
in te zien waar de maximale spanningen ten gevolge van een 
bepaald belastingstype zullen optreden. Men kan dan voor een 
type belasting de overdrachtsfunctie bepalen van die belasting 
naar de plaatsen van maximale materiaalspanning. Met de be
kendheid van het belastingsspectrum kan dan een uitspraak ge
daan worden over de aard en de grootte van de optredende 
spanning.
Nochtans is dan noodzakelijk te zoeken naar de ongunstigste 
combinatie van verschillende typen belastingen die niet behoeft 
samen te vallen met de individuele maxima, noch ruimtelijk 
gezien, noch in de tijd. Het behoeft geen betoog dat het niet 
eenvoudig is om duidelijk die plaatsen aan te wijzen waar maxi
male materiaalspanningen verwacht kunnen worden.
Bij de behandeling van het conversieprobleem, van de belas
ting naar de materiaalspanning, zijn methoden ter beschikking 
die uitgaan van een gegeven constructie. Het is een analyse van 
de constructie die reeds is gedimensioneerd. Het uiteindelijke 
ontwerp aan de hand van de voorgeschreven vormgeving en de 
te verwachten bedrijfsbelastingen is echter in het geheel niet ter 
sprake gekomen.
Het inzicht om een doelmatige constructie te ontwerpen, waar
bij men nieuwe verschijnselen kan onderkennen, bijvoorbeeld 
ten gevolge van de schaalvergroting of ten gevolge van afwij
kende constructies ten behoeve van een economische lading- 
behandeling, zal echter alleen kunnen worden verkregen door 
een fundamentele kennis van de mechanica.
Niet alleen deze aspecten waarmede men bij de constructie 
van een schip wordt geconfronteerd, maar ook de verschuiving 
van de activiteiten van de scheepswerf, die naar men mag 
verwachten, veelvuldig door de scheepsbouwkundig ingenieur 
als arbeidsplaats wordt gekozen, dwingen hem terug te gaan 
naar de beginselen van de mechanica, want naast de bouw van 
schepen worden ook vele andere zeegaande objecten zoals bij
voorbeeld booreilanden geconstrueerd. Voor deze bijzondere

objecten is het vereist de mechanica van het water en van het 
constructiemateriaal meer fundamenteel toe te passen. Men zou 
meer algemeen kunnen spreken van „Natte Werktuigbouw
kunde” als vakgebied, waarbij elke associatie die gemaakt zou 
kunnen worden met „verwaterde werktuigbouwkunde” met 
klem van de hand gewezen wordt.
De analyse van het elastische gedrag van dunwandige ge
sloten en open constructies, zoals die tot ontwikkeling is geko
men in de vliegtuigbouwkunde, dient toepasbaar gemaakt te 
worden op de genoemde maritieme constructies. Deze ana
lytische methoden zijn naast de numerieke methoden van het 
grootste belang om de constructeur inzicht te verschaffen in 
het ontwerpen van een constructie die aan het doel beant
woordt.
Tenslotte, komende tot de derde vraag, dient men te beoor
delen of de gevonden materiaalspanningen, en wel in het bij
zonder de grootte en de aard van de spanningen, toelaatbaar 
geacht kunnen worden voor een bedrijfszekere constructie. De 
geschiedenis van de onregelmatig wisselende belasting speelt 
hierbij een belangrijke rol. Het vermoeidheidsverschijnsel staat 
dan ook in het centrum van de belangstelling. Met de komst 
van de grote schepen en de ontwikkeling van de lastechniek 
kondigde zich het lassen van zeer dikke platen als nieuw pro
bleem aan. De thermische effecten, opgewekt bij het lassen en 
branden en de bij de lasnaden aanwezige discontinuïteiten in de 
doorsnede, waren aanleiding om het vermoeidheidsverschijnsel 
opnieuw te beschouwen. Voor grotere schepen worden staal
soorten met grotere sterkte toegepast om het lassen van zeer 
dikke platen te vermijden. Deze hoogwaardige materialen dien
den echter behalve op hun treksterkte eveneens onderzocht te 
worden op hun vermoeidheidseigenschappen.
Met het invoeren van de hoogwaardige staalsoorten werd 
tevens door de relatief dunnere constructie, een verhoging van 
de elasticiteit bewerkstelligd, waardoor de verhouding tussen 
eigenfrequenties en excitatiefrequenties opnieuw werd ver
schoven. Tegenover het voordeel van dunnere beplating stond 
het nadeel dat het trillingsgedrag ongunstig werd beïnvloed. 
Het spreekt vanzelf dat alle aspecten grondig beschouwd m oe
ten worden alvorens tot toepassing van nieuwe materialen 
over te gaan.
Het bedrijf van het schip bij lage temperaturen noodzaakte het 
onderzoek uit te breiden naar lage temperaturen. Men diende 
het verschijnsel van brosse breuk, vooral van betekenis bij de 
hoogwaardige staalsoorten, goed onder controle te krijgen, al
vorens uitspraken gedaan konden worden over toelaatbare 
spanningen.

G eachte toehoorders,
Aan het eind gekomen van mijn beschouwingen, hoop ik dat 
het u duidelijk is geworden dat er een sterke samenhang bestaat 
tussen de grote verscheidenheid van disciplines, die in het vak
gebied van de scheepsbouw zijn opgenomen. Het vak „Sterkte 
en Trillingen van Scheepsconstructies” heeft duidelijk een ver
band met een groep van andere vakken zoals het ontwerp, de 
voortstuwing, de hydrodynamica en breukmechanica. Deze 
samenhang noodzaakt, bij de huidige ontwikkelingen, tot een 
uitwisseling van gedachten, tot een koppeling van de drie fasen 
waarin het scheepsontwerp in het verleden is uiteengevallen. 
Deze koppeling zal in sterke mate bevorderd worden door de 
genoemde vakken te bundelen in één vakgroep, om zodoende 
het integrale scheepsontwerp op het hoogst mogelijke economi
sche optimum af te stemmen; vanaf de optimale routering als 
deel van een vervoersketen en een efficiënte ladingbehandeling 
tot en met het constructieve optimum waarbij goede construc
ties gepaard gaan met economische fabricage technieken.
Ook het speurwerk en de technische onderzoekingen, die plaats
vinden ten behoeve van de verschillende onderdelen van het 
schip, dienen op elkaar te worden afgestemd.
Een zeer nauwkeurige bepaling van de schroefexcitatie die 
gevolgd zou worden door een onnauwkeurige analyse van de 
responsie van het scheepslichaam zou een illustratie zijn van 
een onvoldoende samengaan van beide onderscheidenlijke vak
gebieden.
Teneinde deze samenwerking zoveel mogelijk te bevorderen 
zou men uit leden van bestaande researchgroepen een commissie
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kunnen formeren, ciic adviserend kan optreden bij de bepaling 
van de optimale volgorde waarin de noodzakelijke onderzoekin
gen uitgevoerd moeten worden.

Weliswaar hebben we dan wéér een commissie waarin opnieuw 
dezelfde namen voorkomen, zoals die eveneens voorkomen bij 
vele andere groeperingen bestaande uit cvenzovcle permutaties, 
maar toch meen ik dat in samenhang met de noodzakelijk ge
worden samenwerking in het kader van de éénwording van het 
ontwerp, een nuttig lichaam is gevormd, dat van veel waarde 
kan zijn voor toekomstige ontwikkelingen.

Deze ontwikkelingen zullen voor een belangrijk deel van specia

listische aard zijn. Naast theoretische studies zullen ook bijzon
dere experimenten moeten plaatsvinden. Het is de vraag of de 
zeer hoge kosten, die met deze ontwikkeling gepaard gaan, nog 
verantwoord door één natie kunnen worden gedragen, temeer 
daar het hier in eerste instantie gaat om éénmalige constructies. 
Het verdient aanbeveling te overwegen de studie van in de 
praktijk gesignaleerde gemeenschappelijke problemen uit de 
scheepsbouwkunde te generaliseren en in internationaal verband 
op te lossen om zodoende de hoge kosten voor elke participant 
draagbaar te maken.
Na het uitspreken van deze rede volgden verschillende dank
betuigingen.

NIEUWE TEC H N IEK  V O O R  HET D IC H TEN  V A N  PAKKINGSLEKKAGES

Pistool en hydraulische pomp

„FU RM A NITEN ” is een techniek om pakkingslekken in pijp
leidingen, apparaten en installaties te dichten onder volle druk, 
zonder stopzetten van het bedrijf.
De methode is in de afgelopen jaren ontwikkeld en beproefd 
en wordt met succes toegepast in de mijnbouw, gas- en 
waterbedrijven, elektriciteitscentrales, atoomcentrales, chemi
sche industrie, olieraffinaderijen en scheepvaart.
In principe bestaat het uit een speciale thermoplastische vul- 
massa (compound) welke met behulp van een pistool in de 
lekplaats wordt geïnjecteerd. Het compound vult —  tegen de 
werkdruk in —  het gehele lek en is bij een bepaalde tempera
tuur uitgehard na ca. 30 minuten.

Blijvende afdichting
Een bijzondere eigenschap van het compound is, dat geen 
hechting plaatsvindt met het metaal. Indien de installatie later 
om bepaalde redenen wordt stopgezet, dan kan het compound 
als één geheel verwijderd worden in de vorm van een complete 
pakking.
De compound wordt d.m.v. een pistool en een hand- of hydrau
lische pompen geïnjecteerd in de directe omgeving van het lek. 
Bij flensverbindingen gebeurt dit langs één van de verbindings- 
bouten. waartoe de bestaande moer vervangen wordt door een 
injectiemoer waarop het pistool met compound wordt aange
sloten.
Het ingébrachte compound wordt tijdens het hardingsproces 
opgesloten d.m.v. een vooraf gemonteerde flensafdichting in 
de vorm van een stalen trekband of een klem.
Randafdichting en het pistool blijven gemonteerd voor onge
veer 30 minuten om het compound tijd te geven uit te harden 
tot zijn blijvende veerkrachtige vorm.
Andere methoden zijn het injecteren direct in de randafdich
ting of bij de grote objecten door een te boren injectiegat dicht 
bij de lekplaats.
Het Furmanite compound is leverbaar in cilindrische vorm, ge

P =  hand- of hydraulisch pistool; S =  staalbandklem; L =  profiel- 
loodstrip; C =  bestaande flensbout; M =  injectiemoer

woonlijk „sticks” genoemd, welke passen in het drukpistool. 
Ten dienste van de industrie en voor het gebruik aan boord van 
schepen zijn speciale basiskisten samengesteld, welke alle com 
ponenten bevatten voor het sneldichten van pakkinglekken in 
pijpleidingsystemen, stoomketels en installaties, warmtewisse
laars, alsmede voor dichtingsvakken van stoomturbines, H.D. 
pompen en reactors.
Ook het dichten onder volle druk van stopbussen en pakking- 
kamers van afsluiters en kranen kan met succes worden ge
daan, zodat met FURM ANITE alle pakkinglekken snel kunnen 
worden verholpen en in vele gevallen een bedrijfsstop kan wor
den voorkomen.
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MOVEMENTS A N D  EQUILIBRIUM  OF ANCHORS H O LD IN G  ON  
AN IMPERVIOUS PLANAR SEA BED

Section I

"A nyone who has experienced the uncom fortable feeling when  
the anchors are dragging, especially if  one has the responsibility 
fo r  the ship, will realize the im portance o f the subject o f the 
holding pow er o f the ground tackle.” **

1. THE INACCESSIBLE OCCURRENCE
After an anchor vanishes under the water level it is completely 
impossible to see what happens next. Because the safety of life 
and property so often depend on the anchor, it is necessary to 
gain a deeper understanding of the movements and the equili
brium of an anchor in relation to the holding pull.
Of all factors the holding pull of an anchor depends on the 
most important are:
—  type, dimensions and distribution o f  weight;
—  inclination and the type of bed the anchor holds on;
—  direction of the anchor chain pull;
—  angular position of the anchor with respect to the surface of 

the bed.
Regarding the first factor, dimensions and weights are usually 
known. We have to select a correct type of anchor. About the 
other factors usually we know less. Selecting an anchor for a 
ground tackle is a very difficult choice to make from the long 
lists of anchor models. It is practically impossible to justify a 
choice once made.
In order to increase our knowledge of the phenomena con
cerning an anchor holding on the bottom, a theoretical model 
situation with respect of anchor and bottom can be determined 
and analysed. In this way some results can be obtained which 
may form useful additional data for the review of different 
anchor models and for the setting up o f tests.

2. DETERMINATION OF A THEORETICAL 
MODEL SITUATION

In order to determine a model situation, the anchor type, bot
tom, direction and magnitude of loads and forces have to be 
determined.
Because stockless Movable Fluke anchors are extensively used 
in the merchant marine, this type of anchor in figure 1 was 
chosen. The important parts are the crown, with the flukes 
forming the head and the shank with the main shackle.
The head has two symmetrical planes, one symmetrical plane

Fig. 1. The theoretical anchor model situation.

* I.H.C. Gusto.
** Discussion, Development in Ground Tackle for Naval Ships, by 
Rear Admiral E. S. Land, (CC), U.S.N.
1934 Society of Naval Architects and Marine Engineers.

by Ir. K. J. Saurwalt *

Fig. 2. The loads ancl forces acting on the anchor.

between the flukes and one through the flukes. The intersection 
of both symmetrical planes is the centre line of the head. The 
shank hinged to the head can swing through degrees in the 
symmetrical plane between the flukes. The angle between the 
centre line of the shank and the centre line of the head is the 
fluke angle jj, which can increase up to a maximum value (le. 
The distance between the points C' and C" is equal to I t.  The 
distance from a point o f a fluke to the extended swing axis 
of the shank in the crown is p. The extremeties D' and D "  of 
the crown lie on a distance k, under the symmetrical plane 
through the flukes, and their projection in the symmetrical 
plane between the flukes D lies on a distance a, after the hinge 
point of the shank A .  See figure 2. The length of the shank I 
is the distance between the centre line of the pin hole of the 
main shackle and the centre line of the hinge. The friction in 
the hinge point will be neglected.

With respect to the hard bed, the assumptions made are:
—  the points of the flukes do not slip over, or penetrate in the 

bed surface;
—  the points hold behind an uneven area;
—  further, we assume a horizontal and flat bed surface.

The important loads and forces are:
—  the total weight of the anchor. This weight is apportioned 

between the weight of the shank Gs, and the weight of the 
head Gc;

—  the chainpull acting on the shank Ks;
—  the vertical reaction forces of the bed acting vertically on 

the end of the shank Pb and on the point o f the flukes Pc;
—  the horizontal resistance Lb  and Lc, acting on both shank 

and flukes.

Because the centre of gravity o f the head lies normally near the 
hinge point, the total weight of the anchor G can be apport
ioned as follows:

Gr, acting at the point o f the shank and equal to half o f the 
nett weight of the shank, and
Gn, equal to the nett weight of the head and half the weight 
of the shank and acting at the hinge point.

So, G r =  i  Gs, and G n  =  i  Gs +  Gc. Introducing the weight 
distribution factor A =  G n/G  then

A =  ( i  Gs +  G c ) /G    (1)
With respect to the chainpull, the assumption is made that the 
pull is acting in the vertical symmetrical plane between the

V A W W //? .
w
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flukes, because usually an anchor will slew wilh Ihe shank in 
the direction o f the chainpull. Kh  is the horizontal and Kv is 
the vertical component of the chainpull.
To simplify the formula, the assumption is made that the hori
zontal resistance o f  the point of the shank is equal to zero. 
L h =  0.
Taking all introductory made assumptions, the movement of 
an anchor can be analysed in the vertical symmetrical plane 
between the flukes. See figure 2.
The inclination of the flukes « is the angle between the centre 
line of the head and the bottom plane. The vertical distance 
from the centre of the pinhole in the shank to its projection in 
the bottom plane is m . The horizontal distance from the pro
jection of the pinhole centre in the bottom, to the projection of 
the points o f the flukes in the vertical symmetrical plane, is w. 
Assuming the values of K h  and K v  change slowly, the first 
inertia influences of the anchor parts can be neglected.

3. THE ANALYSIS OF THE BEHAVIOUR OF AN ANCHOR
Assuming the chainpull increases, with the help o f the develop
ed model situation, the different movements and the developing 
transitions between the movements can be analysed.
From the starting position, when head and shank rest on the 
bed, the first movement starts. M ovement ends when the an
chor erects so that the flukes are standing on their points and 
the tip of the shank rests on the bed, the final position. In this 
situation, the angle o f inclination o f the flukes is ae and the 
fluke angle is fie.
The analysis will show that four different kinds o f anchor 
movement are possible. Further, it appears that six character
istic patterns of movement can occur. The pattern of m ove
ments and the relating anchor chainpull depend merely upon 
the anchor design.

4. THE FOUR ANCHOR MOVEMENTS
1. The crown and the points o f the flukes are resting on the 

bed. The shank whips up and point B  lifts o ff  the ground. 
The whipping movement (see figure 3).

2. The shank point B slips over the bottom, while the crown 
tips over. Extremity D lifts o ff the bed. The tipping m ove
ment (see figure 4).

3. The shank tilts the head, because the fluke angle is equal to 
the maximum value fie. Only the fluke points C  are resting 
on the bed. The tilting movement (see figure 5).

4. Only the fluke points are resting on the bottom. The fluke 
angle fi is smaller than the maximum value fie, so shank and 
crown swing around C. The swinging movement (see figure

6).

5. THE WHIPPING MOVEMENT. Figure 3
The movement starts as point B  lifts o ff the bed, or 

Kv +  K A .tg  (ab —  f i b ) > ( \ — l ) G ,
where

tg ab =  k /(p  -fa )
and

I . sin (ab  —  fib) =  p . sin ab.
W hen moving, providing fi <  fie, the equilibrium equation 
about point B  gives the value o f K h  in relation to K v  and fi.

K h  . tg (ab —  /?) =  (1 —  A) G —  K v  ............  (2)
Extremity D  is resting on the bed as long as 

K / i < ( G  — K v)/tg«6  .
When Kv is equal to zero, a particular case of movement oc
curs. The conditions and equations are:

Kh  ^  G/tg ab 
K l i . tg (ab — fi) =  (1 —  2) G ............  (3)

and
(1 —  2 ). tg ab <  tg (ab —- fi).

6. THE TIPPING MOVEMENT. Figure 4
W hen B  slips over the bed, fib <  fi <  fie, Pb ^  0 and m  — 0. 
Thus

i) . sin a =  I ■ sin (a —  fi)   (4)

A G

Fig. 3. The Whipping movement.

Because, extremity D  lifts o ff the bed,
G —  K v  —  Pb  =  K A .tg  a

and
(1 — X )G  —  K v —  Ph =  K h  . t g (« —  fi)

so
Kh — AG/{tg a —  tg (« —  fi))  ............  (5)

Because Pb >  0 is K h . tg (a  —  fi) — (1 —  A) G —  Kv.
When Kv is equal to zero, the movement continues as lang as 

A <  {tg a  —  tg (a —  fi)} /tg a
or

p . cos a <  (1 —  A) (■ cos (a —  fi)
1 —  A 5s tg (a —  fi)/tg  a

or
cos fi < { / - ’ . (  1 —  A) +  p-}lp l (2 —  A).

Because fi increases and cos fi decreases when a increases, the 
last condition indicates the movement continues to the final po
sition when this movement is once commenced. During this 
movement K h  decreases.
In this case, the Tipping movement occurs only when 

(1 —  A) >  tg (ab  —  fib)/tg ab 
The maximum value of K h, acting at the start o f the move
ment, is

K h  =  A - G/{tg ab —  tg (ab —  fib)}.

7. THE TILTING MOVEMENT. Figure 5 
The movement occurs as soon as fi =  fie.
Shank and head rotate together, about point C.
When Q =  Kv {p . cos a —  I .  cos (a —  fie)} the moment equa
tion about C  gives:

G . {p . cos a —  (1 —  A) ■ I • cos (a —  fie)}  —  Q  
Kh  =  — —  .— ------------------------- 1-------------  . . . .  (6)

p . sin a —  I ■ sin (a — fie)
K v  +  K h  . tg (a —  fie) >  (1 —  A) - G

Fig. 4. The Tipping movement.
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When K v  is equal to zero, the formula and the condition are 
reduced to:

G . {p . cos a —  (1 —  A). / • cos (a —  fie)}
A '1 ~    ...........   ( ')

p . sin a —  I ■ sin (« —  jie)

K h . t g ( a  —  pe) =  (1 —  A ).G

8. THE SWINGING MOVEMENT. Figure 6
The movement occurs as soon as p b  <  p  <  j)e and m  >  0.
Thus p  . sin a >  / .  sin (a —  /?).
The equilibrium equation of the head gives

K h =  (G —  K v )l  tg a    (8)
The equilibrium equation of the shank gives

K h . tg (a —  p) =  (1 — ) . ) .G — K v
Thus

K h =  X. G/{tg a —  tg (a —  p)}    (9)

Combining the formulas gives
(G —  K v )/tg =  X .G /{tg — tg (a —  /? ) } . .  . (10)

which is the key formula to calculate p  depending upon the 
value a and K v.
In the particular case when K v  =  0 then

tg (a —  P) =  (1 — A). tg a  .............. (11)
and

tg p  =  A ■ tg «/{1 +  (1 — A ). tg2 a}
So

,g „ -   (i2 )
2 (1  —  J ) . t g 0

A point to note is that there are only practical solutions when

tg/3 <  A/2 . VI — A
or

sin /i <  A/(2 —  A)
Kh =  G/tg a   (13)

and the maximum value o f Kli is G/tg ah  because K h  decreases 
when a increases.

9. THE SUCCESSION OF MOVEMENTS
To determine what patterns of succession of movements are 
possible, we have to analyse systematically the conditions con
cerning the transitions between the movements. The transitions 
are:
About the starting situation,

start with the Tipping movement,
start with the Whipping-Swinging movement and
start with the Whipping-Tilting movement.

During the movements, the transitions between 
the Swinging and Tipping movement and 
the Swinging and Tilting movement.

About the final situation,
from the Tipping movement to the final position and 
from the Tilting movement to the unstable end situation.

10. MOVEMENT ABOUT THE STARTING SITUATION
Assuming an increase of Kh  two movements, Tipping or 
Whipping can occur.
Assuming the Tipping movement starts, the movement con
tinues until the final position is achieved. This movement 
forms the first pattern of anchor behaviour and is not a normal 
condition.
Movement starts as

K h  =  A . G/{tg ah —  tg (a b —  pb)} ............  (14)
The head tips when

K h A g {a b  —  pb) =  (1 — A). C —  K v
or when K v =  0 when

(1 — A) =  tg (ab — p b )/tg ab ............ (15)
Accepting a small error by substituting the tangents by the sinus 
values we obtain the condition

(1 —  A) >  p //   (16)
For most anchors

0.3 > 1 — A > 0 .1
and

0.65 >  p /l  >  0.5
applies, so this pattern of movement will never occur with 
these types.
When the Whipping movement occurs, there is a transition to 
the Tilting or to the Swinging movement.
Assuming K v =  0, there is a transition to the Tilting movement
as

K h  >  G - ( P - cos ab —  ( l —  A)}. / cos (ab —  pe)

p . sin ab —  / .  sin (ab  —  pe)
and

K h  =  (1 —  A) G/tg (ab —  pe) 
and a transition to the Swinging movement as 

K h  >  G/tg ab
and

Kh  <  (1 —  A). G/tg (a b — pe)

With each movement of the flukes, there is a risk that the an
chor will free, therefore the value of K h  necessary for moving 
the head has to be as high as possible. To determine which 
movement gives the highest K h  value before the head moves, 
the important formulas and conditions are summarized in 
figure 7.
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Movement Maximum Kh value when the 
head goes up

Condition

Tipping Kh=AG/( tgo<b_ tg (cVb ~/3b ))
= ( G- Pb) / tg °<b

( 1 -A )• tg □(. b > tg ( cCb - /3b)

Swinging Kh= G/ tgotb 

= A G/( tg<=cb- tg(0̂ -/3))
< t g ( cKb - (35)

( 1 -A )■ t g o(u > tg (c*b - pe )
Tilting

p.coscCb~(1 -A ).Lcos(o<b~/3e) 
p.sinoCb -  l-sinlotjp, - /3e) ( 1-A)-tgct,b ^ tg(<*b"^e )

Fig. 7. Summary o) the formulas and conditions.

For a Tipping anchor
Kit =  (G —  P b)/tg ab 

and for a Swinging anchor
K h  =  G /tg ab.

The K h  value o f  the Tipping anchor is lower than the Swing
ing anchor. For the Tilting anchor,

K h  =  {A . G . p  . cos ab —  w . (1 —  A) ■ G )/m
and the distance in for a Tilting anchor will be smaller than for 
a Swinging anchor. The K h  value of the Tilting anchor is the 
largest.
The formula of the K h  value of the Tilting anchor movement 
indicates that a positive K v  value decreases the value o f K h  
necessary to lift the head.
So it is obvious that the old rule that sufficient length o f chain 
has to be paid out to guarantee a horizontal chainpull on the 
anchor, is a good one.

11. THE TRANSITION BETWEEN THE SWINGING AND 
THE TIPPING MOVEMENT

When the point o f the shank B touches the bed the Swinging

movement changes into the Tipping movement. Then m  =  0 
and at this moment

K h — (G  —  K v )ftg a =  {(1 —  A) G —  K v}/tg (a —  fi) 
When K v  =  0 can be derived

(1 — A)2 • {(Up)2 —  1} n 7 ,
cos- a = --------------------------------    (17)

1 — ( 1 — A)2
The transition occurs when the right half o f the formula has a 
value smaller than 1 and ae >  a >  ab.
The transition is impossible when the value o f cos2 a is be larger
than 1 or, when (1 —  A) >  pH  as derived from the formula. In
this case there is only a Tipping movement.

12. THE TRANSITION BETWEEN THE SWINGING AND 
THE TILTING MOVEMENT

There is a transition between both movements when the value 
of ƒ? during the Swinging movement reaches the value [ie . At 
this moment is

(G —  K v )/tg a — A • G /{tg « —  tg (« —  fie)}

Fig. 8. The Final situation.
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of
p/l=

or, when

tg a =  

For Kv =  0

A  =  (1 —  A—  K v/G )/(  1 —  K v/G )  

1 —  A ± V(A —  l ) 2 —  4 .  À  . tg'-fie

2 .  A .  tg pe

A ±  FÂ- — 4 . ( 1 — Â)tg2 />V
tg a = (18)

2 . (1 — A) tg/3e
There is a transition when there is a real solution for the square 
root. There is no transition when

A2 —  4 . (1 —  A) tg2 fie <  0 or sin fie >  A/(2 —  A)

13. THE FINAL SITUATION. Figure 8 
In this situation m  =  0 and

we2 — I2 +  p 2—  2 . p . I . cos fie ............  (19)
The equilibrium equation about C  gives:

(1 —  A) . / • cos (ae —  fie) —  p . cos ae

At the moment ae >  90°, the condition changes into K h  <  0. 
The anchor stands stable upon the points of the flukes. The 
chance the points will slip makes this very case less likely.

14. THE SUCCESSION OF MOVEMENTS AND THE 
ANCHOR MOVEMENT DIAGRAM

Summarizing the results o f the foregoing analysis, six different 
successive patterns of movements are possible as represented 
in figure 9.
For a deeper understanding, a movement diagram figure 10 was 
developed, showing the different movements by means of 
curves. The curves indicate the relationship during the move
ment between the value of the angle of inclination of the flukes 
a, and the value of the angle of inclination of the shank fi. 
During the Swinging movement, the relation tg (« —  fi) /tg a is 
Constant and equal to (1 —  A). The curves for (1 —  A) at 0.1,
0.25, 0.5, 0.75 and 1.0 are represented.

K v +  Pb =  G (20)
/ .  cos {ae —  fie) —  p. cos ue 

Statically, the final position can never be reached when 
K v  +  P b <  0

or when
(1 —  A ). I ■ cos {ae —  fie) <  p . cos ae

or
(1 —  A) <  tg (ae —  fie)/tg ae.

Such an anchor never reaches a stable final position, but rotates 
around C, dependent on the changes in the value of Kh  or Kv. 
There is a stable final position when:

(1 —  A) >  tg (ae —  fie)/tg ae
or

l2 . ( l — X) +  p-
cos fie < (21)

P. I .  (2 —  A)
The necessary minimum value of K h  to hold the anchor in this 
position is:

K h  >  A ■ G/{tg ue —  tg (ae —  fie)).
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During the W hipping m ovem ent, a  rem ains Constant, thus a 
horizontal line represents this m ovem ent.
During the T ipping m ovem ent, the relation x in a /sin (a  —  ft) is 
Constant and equal to  p/l. T he curves fo r p jl  at 0.25, 0.50 and
0.75 are represented.
During t'he T ilting m ovem ent, the value of ft is C onstant fje. 
Straight inclining lines rep resen t this movement.
In the diagram , are show n the six possible successions of anchor 
movements. T he m ain  d a ta  o f the six anchors are:

Anchor-Fluke W eight 
and ratio dist.
succes- p/1 fact,
sion

S tart position F in a l situation

number ab fib ae fie

1 0.6 0.8 22°40' 9°22' 36°46' 17°
2 0.6 0.8 22°40' 9°22' 69° 35°
3 0.6 0.8 22°40' 9°22' 75° 40°
4 0.75 0.5 30° 8° 70° 25°1T
5 0.75 0.9 50° 14Q58' 88° 40°
6 0.5 0.5 30° 15°30' 60° 34°20'

With the help of this d iagram  the behav iour of an  anchor can 
be analysed quickly.

15. THE RELATIONSHIP BETWEEN THE ANCHOR 
MOVEMENT AND THE VALUE OF Kh

The value o f K h  depends u p o n  the an ch o r m ovem ent and the 
value of K v. In  case K v — 0, the  value o f the ra tio  K h/G  can 
be represented on a diagram , in  rela tion  to  the ratio w/L In 
figure 11, fo r the ancho r nu m b er 4, the rela tionsh ip  is shown. 
The curves of figure 12 rep resen t the  rela tionsh ip  for the re
maining anchors. A s m ay seen, the  value of K h /G  depends 
upon w/l in  a very irregu la r way.

16. WHAT TYPE OF SUCCESSION OF MOVEMENTS IS PRE
FERABLE?

Before we can m ake a decision abou t this question, we have to 
consider w hat p roperties w e require.
Bach m ovem ent o f  th e  flukes increases th e  chance th a t they 
will free. T herefore, the head  has to rest on  the bed  as long as 
possible.
1. The value of K h  w hen  the  crow n lifts o ff  the bed  has to be 

as high as possible.
When moving, the  m ovem ent of the flukes has to  be kept low.
2. The d ifference betw een ae  and ab  has to  be sm all.
Dynamic acceleration  effects due to  an  approx im ate Constant

value of the horizontal chainpull and a decreasing K h  value 
during m ovem ent have to be prevented.
3. K h/G  m ust be increasing when w/l increases.
4. A  stable final position is preferred  because the flukes can 

rem ain sta tionary  in  this position.
Only anchors w ith succession of m ovem ents N um ber 1, W hip
ping, Tilting and unstable final situation, m eet the first three 
requirem ents. By reducing the value of ae  —  ab  and the m axi
mum value of m, the  m ovem ent of the flukes about the  final 
situation can be reduced.

17. THE IMPORTANT CHARACTERISTICS OF AN
ANCHOR WITH THE SUCCESSION OF MOVEMENTS 
WHIPPING AND TILTING

Assuming K v  =  0, the m ain  condition is
(1 —  2 ). tg ab  <  tg (ah —  fie) ...........   (22)

a condition fo r  the Tilting m ovem ent instead o f the Swinging 
movement. T he flukes move when:

p  . cos ab  —  (1 —  X) .1 .  cos (ab  —  fie)
. . . . .K h >

p . sin ab  —  I .  sin (ab  —  fie)

The value of the right p art o f the condition has to be as high 
as possible. T herefore, X has to be high and the value of 
m =  p . sin ab  —  / .  sin (a b  —  fie) small. D ecreasing m  reduces 
sim ultaneously the difference between ae  and  ab.

18. A CHOICE OF THE IMPORTANT CHARACTERISTICS 
OF AN ANCHOR WITH THE SUCCESSION OF 
MOVEMENTS WHIPPING AND TILTING

Lloyd’s Register of Shipping require “T he w eight o f the head, 
including pins and fittings, of an ordinary  stockless anchor is 
not to be less than  60 per cent of the total weight o f the anchor” . 
So X >  0.8. T he value of X may be taken as 0.8. 
ab  m ay be selected low, however, a crow n m ust be present, re 
quiring a  certain  distance between the hinge po in t and the bed. 
A t the same tim e, ab  has to be chosen large enough to stop the 
sliding m ovem ent of the flukes over the bed against an uneven- 
area. Assuming ab =  15°, the m inim um  value o f K h  when the 
crow n lifts o ff the bed, w ith the Swinging m ovem ent, w ould be 
K h =  GJtg ab  =  3.7 G.

The condition fo r the Tilting m ovem ent (22) gives fie <  11° 56' 
so reducing fie to 11° and introducing fo r p/l a value of 0.573, 
the m inim um  value of K h  fo r moving the flukes increases upto 
4.5 G .a e  is 25°.
The m ovem ents o f this anchor are represented in the diagram

Kh/G

0,35 0,40 0.45 0.50 0,55 0,60

Fig. 12. The relation between w/l and Kh/G for the anchors number 1, 2, 3, 5 and 6.

0.65 W/l
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oC°

/ ° ^  c k . f i

Fig. 13. Movement diagram for an anchor X = 0.8, pll — 0.573, 
ab =  15° and fie =  11°.

figure 13. The relationship between K li/G  and w/l is represent
ed in figure 14.
The anchor flukes start moving when K h  >  4.5 G. The move
ment of the flukes is a maximum of ten degrees. Under the as
sumed circumstances, this anchor type holds the chainpull 
without excessive movement.

19. DYNAMIC EFFECTS
Important dynamic effects can arise from a sudden increase 
of chainpull. Assuming that Kh  increases sharply up to a fur
ther constant maximum value K hc, various shock movements 
can appear. These are powerful enough to lift the points o f the 
flukes.
Therefore, a shock movement is manifest when the shank, after 
leaving the bed, hits the crown at the hinge. Assuming the 
crown is resting on the bed and K v  =  0, the energy provided 
by K hc  (A k ), is:

A k  =  K h c . I {cos (nb —  ft) —  cos (ab —  ftb)} 
and the potential energy (Ap), absorbed by the shank is:

A p  =  (1 — X ). G . I {sin (rib —  ftb) —  sin (ab —  ft))
A shock movement occurs when ft =  fte  and A k  >  A p;  thus: 

K h e X X - H G  Sin f t b ) - s i n  ( q b - f t e )
cos (ab —  fte) —  cos (ab —  ftb) 

Therefore the shank of the anchor indicated in Paragraph 18 
hits the crown when K hc  >  1.8 G.

K h / G

0 / 3 6  0.^46 0 / 5 0  W / t
Fig. 14. The relation between w/l and Kh/G for an anchor X 0.8, 

pll = 0.573, ab =  15° and fte = 11°.

When the crown leaves the bed during the Swinging move
ment, the inclination of the shank under influence of the static 
Khc, will remain almost Constant. During the rotation of the 
flukes over a small angle da, the energy d A k  provided by K hc  
is

d A k  =  K hc . p . sin a • da.
The absorbed potential energy by the total anchor over a small 
angle da, dA p  is

dA p  — G . p . cos a ■ da-
The minimum value of K hc  capable of lifting the head is 
G/Xg ab. Thus K hc  >  G/tg ab.
The energy dA a  available for acceleration of the anchor move
ment is:

dA a  =  d A k — dAp.
Thus

dA a  >  G . p . cos a .d a  ■ I —  1 j.
' tg ab I

This value is positive throughout indicating an continuous ac
celeration of the movement.
During the Tilting movement,

d A k  =  K hc . we . da ■ sin (ae —  a)
and
dA p  =  X ■ G . p . cos a - da  —  (1 —  X) G . we . da ■ cos (ue —  a)
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The value dA a  =  <lAk —  d A p  can he both negative and posi
tive so that during the Tilting movement the movement can 
accelerate initially and decelerate subsequently.
A  heavy shock, appears when the shank point at the end of the 
Tilting movement hits the bed. The energy provided by K hc  
during the complete movement A k  is:

A k  =  K hc . I .{w e  —  wb).
The absorbed potential energy A p  is:

A p  =  A ,G  . p  . (sin ne —  sin ah).
The available dynamic energy A d  is A d  — A k  —  A p.
The shock can be prevented when A d  <  0, thus A p  >  A k ,  or:

(sin ae —  sin ah)
K h  <  A . G .

I sin fie  sin /ib  |

sin ae I ab  I

For the anchor indicated in paragraph 18, when K h  <  5.3 G. 
For the anchor number 3 indicated in paragraph 14, when 
K h  < 1 . 2  G.
Assuming an elastic shock without loss o f energy by defor
mation or friction forces, the anchor jumps over its’ shank 
when:

A k  >  2 . G . (I —  p . sin ab)
thus when

K hc >  X ■ G . 1 —
/

„ / . W l ™ ? - — —
( sin ae sina(>J

For the anchor indicated in paragraph 18, when K h c  >  49 G 
and for anchor number 3 when K hc  >  2,56 G.

20. REMARKS
In the foregoing considerations sometimes the value of K v  
was assumed to be equal to zero. By usual anchoring practice, 
sufficient length of chain has to be paid out to guarantee that 
the chain rests on the bed for some distance before the anchor. 
When the shank point is lifted, the raised part of the chain in
troduces a negative K v  value.

Assuming an U 2 quality chain of d  mm diameter, the weight 
of the required anchor in air is about 1.29 d2 kg. The length of

the shank is about 50 d  mm. The weight of one meter of chain 
is about 0.022 if- kg.
Estimating that a length of chain equal to half the length of the 
shank will be lifted, the value of K v  will be 0.00055 dA or, 
about 0.043 d  per cent of the anchorweight. For a 100 mm 
chain, about 4.3 % . This small amount of K v  can be neglected 
in most cases.

In case the flukes penetrate a small distance in the bed, the 
foregoing formulas and conditions are valid, assuming the 
value of p  is equal to the length of the flukes above the bed 
level. Here the influence o f the bed moment at the point o f the 
flukes is neglected.

In case the centre of gravity does not lie in the hinge point, but 
a distance a' after A , the weight introduced for the head can be 
adjusted by multiplication with a factor {p +  a’)/p.

The value o f A can be determined easily by lifting the shank of 
a resting existing anchor lying flat on the bottom.
When Ps is the force necessary to lift the shank on the main 
shackle a small distance, then

A =  (G —  Pc)/G
Because of various simplifying assumptions, the formulas are 
invalid when the bottom inclines or when the chainpull does 
not act in the symmetrical plan between the flukes. For these 
cases an additional model analysis has to be made.

In the case where the bed is soft, the anchor flukes will pene
trate easily and a new detailed study has to be made.

SUMMARY
With the help of a theoretical anchor model, the different an
chor movements and the succession of movements of anchors 
holding after an uneven area on a horizontal hard flat bed are 
analysed.
By introducing a movement diagram, the movements of a 
particular anchor may be easily determined.
Preference is given to anchors which make only two m ove
ments, the Whipping of the shank and Tilting of the complete 
anchor.
An increase o f the horizontal chainpull, before the flukes start 
moving, up to 4.5 times the anchor weight can be realized by 
increasing the weight of the anchor head and reducing the fluke 
angle. The total movement o f the flukes can be reduced to ten 
degrees.

LIST OF SYMBOLS
A d  =  Available dynamic energy at the final position 
Ak =  Energy, provided by the horizontal chainpull Khc 
Ap — Potential energy absorbed by the shank 

G =  Weight of the anchor
Gc =  Weight of the head
Gn — Portion of the weight acting at the hinge point 
Gr — Portion of the weight acting at the point of the shank
G.t =  Weight of the shank 
Kh  =  Horizontal component of the chainpull 

Khc =  Constant maximum value of the horizontal chainpull 
Ks — Chainpull
K v  =  Vertical component of the chainpull 
Lb =  Horizontal resistance acting at the end of the shank
Lc =  Horizontal resistance acting at the point of the flukes
Pb — Vertical reaction force acting on the end of the shank 
Pc =  Vertical reaction force acting on the points of the flukes 

a =* Distance of the projection in the symmetrical plane be
tween the flukes of the extremeties of the crown to the 
hinge point

a' =  Distance between the hinge point and the centre of 
gravity of the head 

d  =  Diameter of the chain

dAa  =  Energy available for acceleration | during the rotation 
dAp =  Potential energy absorbed ! of the anchor over
dA k =  Energy provided by Khc ) a small angle da

k  =  Distance of the extremeties of the crown to the symme
trical plane through the flukes 

I =  Length of the shank 
m  =  Vertical distance from the centre of the pinhole to its 

projection in the bottom plane 
p — Distance from the points of the flukes to the extended 

hinge axis
I =  Half of the distance between the points of the flukes 

w =  Horizontal distance from the projection of the pinhole 
centre in the bottom plane to the projection of the points 
of the flukes in the vertical symmetrical plane 

wb =  Value of w with head and shank resting on the bed 
we =  Value of w in the final situation 

a — Inclination angle of the flukes 
ab =  Value of a when head and shank rest on the bed 
ae =  Value of a in the final situation 
fi = Fluke angle 

fie — Maximum value of the fluke angle 
pb — Value of p  when head and shank rest on the bed 

A =  Weight distribution factor
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NUCLEAIRE AANDRIJVING  VOOR CONTAINERSCHEPEN

door M. Muysken

A fte r  the Rotterdam  D ockyard C om pany received the order fo r  large fast container ships with 120,000 slip propulsion, it was 
decided to study the consequences o f applying nuclear pow er to these ships. The study dem onstrated the technical feasibility o f  
this alternative. Fuel cycle costs fo r  a nuclear propulsion plant o f the size under consideration were calculated.
W ith a high load factor and present day bunker fue l costs nuclear propulsion may be advantageous fo r  these ships.

Met het stijgen van de olieprijzen en het bouwen van grote, 
snelvarende vrachtschepen is er weer belangstelling gerezen 
voor de mogelijkheid om kernenergie toe te passen voor de 
scheepsvoortstuwing.

Eerdere studie-objecten en de drie tot dusver gebouwde koop
vaardijschepen met kernenergie hadden, in vergelijking met de 
containerschepen die thans worden gebouwd, nog een betrek
kelijk gering geïnstalleerd vermogen:

—  n.s. Savannah - 22.000 pk
—  n.s. Otto Hahn - 10.000 pk
—  n.s. Lenin - 33.000 pk
—  NERO-studie - 20.000 pk

Thans worden er twintig vrachtschepen met elk een vermogen 
van omstreeks 80.000 pk gebouwd —  en nog eens aoht met 
een vermogen van 120.000 pk elk. Drie schepen van het 
achttal worden gebouwd bij De Rotterdamsche Droogdok Mij. 
(RDM ). Het verkrijgen van deze opdracht was voor de RDM  
aanleiding om gezamenlijk met het Reactor Centrum Neder
land een studie te maken van de commerciële aspecten en de 
technische problemen, die optreden indien deze schepen met 
kernenergie zouden worden uitgerust. Het eerste deel van deze 
studie is thans gereed [1]. Ook elders werden opnieuw studies 
over de toepassing van kernenergie voor koopvaardijschepen 
verricht. In Nederland door de Stichting Kernvoortstuwing 
Koopvaardijschepen (SKK) [2] —  en in opdracht van de 
Centrale Raad voor de Kernenergie door het ingenieursbureau 
,,Sea Transport Engineering” [3].

In het buitenland verschenen o.a. in Engeland een studie van 
Vickers [4] en een rapport van de Board of Trade [5],

In Duitsland werd van 10-15 mei 1971 een symposium over 
kernvoortstuwing voor koopvaardijschepen gehouden, waar
o.a. Bianchi een overzicht gaf van de meeste economische stu
dies [6] en waarbij in het bijzonder de Franse voordracht van 
Chevallier c.s. [7] genoemd mag worden, omdat tot dusver de 
Fransen zich steeds afzijdig hebben gehouden van de toepas
sing van kernenergie op koopvaardijschepen.

De 120.000 pk containerschepen

De acht containerschepen waarvoor in 1970 de opdracht voor 
de bouw werd gegeven, hebben afmetingen die vergelijkbaar 
zijn met die van de bekende grootste passagiersschepen. Ter 
illustratie volgen hier enkele hoofdafmetingen van het onder
havige containerschip vergeleken met die van de Queen Eli- 
sabeth II.

TABEL I

Hoofdafmetingen grote snelvarende schepen

Container
schip

Queen 
Elisabeth II

Lengte tussen loodlijnen, m ............. 268,38 270
Breedte volgens de mal, m ............. 32,16 32
Ontwerpdiepgang, m ......................... 9,14 10
Holte tot hoofddek voor, m ............. 19,51
Holte tot hoofddek achter, m ........ 20,88
Dienstsnelheid, knopen ..................... 30 28,5
Asvermogen, continu, shp ............ 120.000 110.000
Te vervoeren aantal containers
35 x 8 x 8,6 voet, maximaal . . . . . . . 1.096

Bij de gezamenlijke studie van RCN en RDM  is gebleken dat 
een reactorinstallatie voor een dergelijk schip zonder veel pro

blemen opgesteld kan worden op de plaats van de ketel- 
installatie. Bij de conventionele versie van het containerschip 
wordt stoom voor de turbines geleverd door twee oliegestookte 
ketels, geplaatst vóór in de machinekamer. De totale lengte 
van dit compartiment bedraagt 35,05 meter. Bij het uitwerken 
van de plannen voor een overeenkomstig reactorschip werd 
nagegaan of de lengte van de machinekamer hiervoor ver
groot moest worden. Dit blijkt voor de twee onderzochte 
reactortypen, een loop-type drukwaterreactor (PWR) en een 
PWR volgens de integrale bouwwijze, in eerste benadering niet 
het geval te zijn, ondanks het feit dat de turbines voor het 
reactorschip grotere afmetingen krijgen als gevolg van de 
minder gunstige stoomcondities. De opstelling van de reactor
installatie in de machinekamer met dezelfde lengte als die 
voor het conventionele schip wordt getoond in figuur 1.

Ook wat betreft de hoogte past de reactorinstallatie in het schip, 
zoals in de figuur aangegeven voor de loop-type PWR.  Alleen 
de toegangspoort op het insluitvat, die geopend moet worden 
voor het verwisselen van splijtstofelementen, steekt door het 
hoofddek heen. Boven de reactorinstallatie kan ruimte vrij 
gemaakt worden voor 26 containers, ter gedeeltelijke com 
pensatie van de ruimte die in beslag wordt genomen door het 
schakelbord en het bedieningspaneel. Bij het conventionele 
schip is in laatstbedoelde ruimte plaats voor 30 containers. Wat 
betreft de afmetingen en de ruimtelijke vervoerscapaciteit is 
het reactorschip dus in het nadeel voor wat betreft de plaats
ruimte voor slechts vier van de 1096 containers, die op het 
conventionele schip vervoerd kunnen worden.

Voor het scheepsontwerp is het voorts van belang te weten 
hoe groot het gewicht is van de machine-installatie, waar de 
zwaartepunten van de verschillende onderdelen liggen en 
vooral de hoogte en de plaatsing in de langsrichting.

De gewichten voor het lege schip, dat wil zeggen exclusief 
lading, brandstof, ballast en scheepsbenodigdheden, worden 
in tabel II vermeld voor het conventionele schip en voor het 
reactorschip.

TABEL II

Vergelijking van de gewichten van hel lege schip, in tonnen

Conven
tioneel

Reactor
schip

Scheepsstaal ................................. ........  17.930 18.390
Uitrusting ..................................... ........  2.480 2.480
Machine-installatie ..................... ........  3.360 2.370
Insluitvat met inhoud ................. 950
Secundaire afscherming ............ 2.050

23.770 26.240

D e machine-installatie voor het reactorschip is 990 ton lichter 
voornamelijk tengevolge van het vervallen van de oliegestookte 
ketels met waterinhoud. Er is 460 ton meer scheepsstaal nodig 
voor de ondersteuning van de reactorinstallatie en voor de ver
stijving van de dekken naast de reactorinstallatie om bescherming 
te bieden tegen aanvaringen. Het grootste aandeel in het extra 
gewicht van het lege reactorschip heeft de secundaire afscher
ming.

Voor de beoordeling van het schip in de vaart moet tevens 
rekening worden gehouden met de gewichten van de lading, 
brandstof, ballast en scheepsbenodigdheden. Bij het conven
tionele schip wordt gedurende de reis een aanzienlijk gewicht 
aan brandstof verbruikt. Vanwege de vereiste stabiliteit van het
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langsdoorsnede machinekamer aanzicht vanaf spant 100 naar voren

schip m oet het gewicht van de brandstof geheel o f gedeeltelijk 
worden gecompenseerd door ballast. Hierdoor wordt bij het 
conventionele schip een verschil veroorzaakt tussen de situ
atie bij vertrek van het schip en bij aankomst. D e in tabel III 
vermelde cijfers werden berekend voor een belading met 20 
tons containers voor de beide schepen.

TABEL III
Beludingsconditics van de containerschepen, gewichten in tonnen

Conv entioneel Reactor
vertrek aankomst schip

Lading ......................... 19.830 19.830 18.890
Brandstof ..................... 5.600 1.430
Vaste ballast ................. 1.020 1.020 3.890
Waterballast ................. 695 4.770 1.365
Overige ......................... 975 925 1.005

Subtotaal ..................... 28.120 27.975 25.240
Leeg schip ..................... 23.770 23.770 26.240

Waterverplaatsing ........ 51.890 51.745 51.480

U it deze vergelijking blijkt dat het reaotorschip, bij belading 
met 20 tons containers, enkele honderden tonnen minder 
waterverplaatsing heeft dan het conventionele schip, maar ook 
840 ton minder lading kan vervoeren. Hierbij speelt een rol 
dat de reactorinstallatie bij het uitgewerkte ontwerp nog re
latief hoog in het schip is geplaatst, om het insluitvat veilig te

stellen ook bij aanzienlijke beschadiging van de bodem, terwijl 
ook de eisen die worden gesteld voor de stabiliteit van nucleaire 
schepen hoger zijn dan die voor schepen met conventionele 
voortstuwing. Hierdoor is bij deze beladingstoestand nog 5.255 
ton ballast nodig, te vergelijken met 7.315 ton brandstof +  
ballast voor het conventionele schip. Een grotere breedte zou 
voor het reactorschip gunstiger uitvallen, maar het schip zou 
dan de sluizen in het Panamakanaal niet meer kunnen pas
seren.
Bij de studies van de SKK [2] en die van Sea Transport En
gineering [3] wordt aangenomen dat het reactorschip voor ver
voer van een zelfde hoeveelheid lading langer moet worden 
dan het conventionele schip. Hierbij wordt verondersteld dat 
de oliegestookte ketels bij het conventionele schip boven de 
turbines worden opgesteld in plaats van vóór de turbines, zoals 
bij 120.000 pk containerschepen. Dan gaat ook de restrictie, 
veroorzaakt door de afmetingen van de sluizen in het Panama
kanaal, een rol spelen in de vergelijking tussen de beide scheeps- 
typen.

V oortstuwingsinstallatie
D e voortstuwingsinstallatie van het containerschip omvat twee 
turbine-installaties, elk voor 60.000 pk. Elke turbine-installatie 
bestaat uit één hoge druk- en één lage druk-turbine met inge
bouwde achteruit-turbine, die door een dubbele reductie- tand
wielkast een schroef aandrijven met 135 om w /m in. Op het 
conventionele schip wordt de stoom voor de turbines gevormd 
in twee oliegestookte ketels met een temperatuur van 510 °C

aanzicht op tanktop aanzicht op tussendek
Fig. 1. Machinekamer containerschip met looptype PW R
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doorsnede op spant 131
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Fig. 2. Opstelling looptype PWR voor containerschip : 1. reactor
vat; 2. regelstaafaandrijfmechanismen; 3. pomp; 4. stoom
generator; 5. drukgenerator; 6. insluitvat

Fig. 3. Opstelling PW R integrale bouwwijze voor containerschip:
l. reactorvat; 2. pomp; 3. regelstaafaandrijfmechanismen;
4. drukgenerator; 5. droge kamer; 6. natte kamer
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en een druk van 60 atm. Op het reactorschip wordt de stoom  
geleverd door de reactorinstallatie.
Voor twee verschillende reactortypen zijn de hoofdafmetingen 
bepaald, nl. voor het loop-type en het type volgens de integrale 
bouwwijze. Bij het looptypc worden stoomgeneratoren met 
U-pijpen toegepast die zijn opgesteld buiten het reactordruk- 
vat. Bij de integrale bouwwijze worden de stoomgeneratoren 
ondergebracht in het rcactordrukvat. Een voorbeeld van de
uitvoering volgens de integrale bouwwijze is de reactor in het
n.s. O tto  H alm . Een aantal gegevens over de heide reactor
ontwerpen is vermeld in tabel IV.

TABEL IV

Voornaamste gegevens over de reactorontwerpen 
voor het containerschip

Algemeen Loop-type
Integrale

bouwwijze

Vermogen, MWth ............................. 330 320
Werkdruk, bar ................................. 155 125
Temperatuur koelwater 
Reactorinlaat/uitlaat, ° C ................. 290/315 296/309
Massastroom primair
koelwater, kg/sec................................. 2.370 4.350
Stoomdruk, bar ................................. 50 40
Stoomtemperatuur, ° C ..................... verzadigd 285
Stoomhoeveelheid, kg/sec................. 172 165

Reactorvat
inwendige diameter, mm ................. 2.900 3.800
Inwendige hoogte, m m ..................... 6.555 11.375
Gewicht, ton ...................................... 107 275

Stoomgenerator
Aantal, resp. aantal circuits ......... 2 4
Verwarmend opp. totaal, m- ........ 1.560 3.375

Insluitvat
Uitwendige diameter, m ................. 11 11
Uitwendige hoogte, m ..................... 16 17

Hieruit kan worden afgelezen dat het vereiste thermische ver
m ogen voor de integrale bouwwijze iets lager ligt, voorname
lijk omdat veel minder pompvermogen vereist wordt voor het 
primaire koelwater, hoewel toch de circulerende hoeveelheid 
tweemaal zo groot is. Ook is de stoom die wordt afgeleverd, 
in geringe mate (35 °C) oververhit bij de integrale bouwwijze. 
Aan de andere kant is het reactordrukvat veel groter en zwaar
der dan bij de loop-type reactor, terwijl voorts meer dan twee
maal zoveel verwarmd oppervlak nodig is in de stoomgenera
toren.

De opstelling van de loop-type reactorinstallatie wordt getoond 
in fig. 2, die voor de integrale bouwwijze is gegeven in fig. 3. 
Bij beide typen zijn de onderdelen, die radioactief water onder 
hoge druk bevatten, opgesteld binnen een insluitvat. Dit in- 
sluitvat wordt zodanig ontworpen dat het de inwendige druk 
kan weerstaan die zou kunnen optreden na een plotselinge 
grote lekkage in het primaire systeem van de reactorinstallatie. 
Hierbij zijn twee uitvoeringen ontwikkeld: het z.g. droge in
sluitvat en het insluitvat met drukonderdrukkingssysteem.

Het droge insluitvat wordt berekend op de druk die ontstaat na 
expansie van het onder hoge druk staande water in het primaire 
koelsysteem. De totale hoeveelheid water in het systeem is in 
hoge mate bepalend voor de einddruk in een gegeven vrije 
ruimte. Ook op dit punt is er een duidelijk verschil tussen de 
beide typen reactorinstallatie. Het loop-type heeft in eerste 
benadering ca. 60 m:i water in het primaire systeem, de integrale 
bouwwijze ongeveer 100 m :’. Bij dezelfde afmetingen voor het 
insluitvat is dus bij de integrale bouwwijze in een droog insluit
vat een aanzienlijk hogere einddruk na expansie van het 
primaire water te verwachten dan bij het loop-type. Om met 
redelijke afmetingen voor het insluitvat, ook voor wat betreft 
de plaatdikte, uit te komen voor de integrale bouwwijze is bij 
dit ontwerp gekozen voor een insluitvat met drukonderdruk
kingssysteem. Hierbij wordt de uit het primair systeem afge
blazen stoom door koud water geleid waar hij weer condenseert,

zodat geen grote drukopbouw plaatsvindt. Het insluitvat be
staat uit twee delen, een droge kamer waarin het mengsel af
blaast en een natte kamer, voor een deel gevuld met koud water. 
De natte kamer is door wijde pijpen verbonden met de droge 
kamer zodat drukvereffening snel plaatsvindt. Het insluitvat 
met drukonderdrukkingssysteem is schematisch aangegeven 
in fig. 3.
Tot dusver zijn in de gezamenlijke studie van RCN met RDM  
geen overwegende technische voor- of nadelen ten aanzien van 
één der beide typen reactorinstallatie gebleken, zodat waar
schijnlijk in voorkomende gevallen de prijs doorslaggevend zal 
zijn voor de keuze.

Splijtstofcyeluskosten

Bij de exploitatie van een reactorschip zullen de splijtstofkosten 
de plaats innemen van de brandstofkosten bij conventionele 
schepen. Bij deze laatste is het bedrag van de brandstofkosten 
relatief eenvoudig uit te rekenen. Bij de post splijtstofkosten 
voor het reactorschip valt een aanzienlijk deel van de kosten 
in de kapitaalsector, waardoor de berekening meer gecom pli
ceerd wordt.
Eens per jaar, per twee jaar of per vier jaar wordt een ge
deelte van de reactorkern herladen, waarbij de uit de reactor
kern verwijderde splijtstofelementen nog een aanzienlijke 
waarde vertegenwoordigen. D e opbrengst hiervan kan pas ge
ïncasseerd worden als de splijtstofelementen verwerkt zijn in 
een opwerkingsfabriek. In deze fabriek wordt het restant ver
rijkt uranium en het plutonium uit de afgewerkte splijtstof
elementen teruggewonnen.
Vanwege de relatief hoge bedragen die voor de financiering van 
de splijtstofcyclus nodig zijn, is de post splijtstofkosten sterker 
afhankelijk van de rentevoet en van het aantal vaaruren per 
jaar dan de post brandstofkosten voor conventionele schepen. 
Anderzijds mag worden aangenomen dat de post splijtstofkos
ten in de loop der jaren minder aan schommelingen onderhevig 
zal zijn dan de post brandstofkosten.
Deze laatste is direct evenredig met de wisselende brandstof
prijzen, daarentegen is maar een gering deel van de totale 
splijtstofkosten afhankelijk van de uraniumprijs.
In het kader van de gezamenlijke studie van RCN en RDM  
zijn, met assistentie van Euratom-lspra, de splijtstofkosten be
rekend voor een reactorinstallatie voor 120.000 pk, waarbij 
ofwel om de vier jaar een complete kern wordt uitgewisseld 
ofwel om de twee jaar telkens een halve kern. De splijtstof
kosten zijn berekend met als voornaamste parameter de 
w ater/U02-verhouding in de kern. Bij een kleine water/UOa- 
verhouding wordt een compacte kern verkregen, waardoor het 
reactordrukvat kleiner gedimensioneerd kan worden, het
geen de kapitaalkosten voor de reactorinstallatie iets lager zal 
doen worden. Anderzijds is een hogere verrijking van de splijt
stof nodig, waarvoor de kapitaalkosten voor de splijtstof hoger 
worden. Bij een ver doorgevoerde optimalisatie van het gehele 
ontwerp voor een bepaald schip moet met al deze factoren re
kening worden gehouden. Bij de tot dusver uitgevoerde bere
keningen zijn de in tabel V vermelde waarden als uitgangspunt 
gekozen.

TABEL V

Uitgangspunten voor de berekening van splijtstofkosten voor 
containerschepen met een reactorvermogen van 320 MWth

M inimum Maximum  
waarde waarde

Kernafmetingen, hoogte, m ...................... 1,71 2,09
Kernafmetingen, diameter, m ...................... 1,43 2,41
Totaal gewicht splijtstof (UO2), ton . .  12,4 15,1
Diameter splijtstoftabletten in de
splijtstofstaven, mm   9 11
Aantal equivalente vaardagen op vol
vermogen per jaar:   266 266
tussen herlading splijtstof:   500 1.000
Specifieke belasting splijtstof, W/gr. . .  22.7 27,6

D e resultaten van de uitgevoerde berekeningen zijn weerge-
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geven in ref. [8], waaruit een aantal figuren is overgenomen. 
Figuur 4 toont de splijtstofkosten uitgedrukt in centen per 
aspkh, als functie van de water/UOawerhouding voor drie ver
schillende staafdiameters bij herlading om de vier jaar. In 
figuur 5 worden de splijtstofkosten voor een staafdiameter van 
10 mm 'Vergeleken voor het geval dat de reactorkern om de 
twee jaar wordt herladen met die voor herlading eens in de vier 
jaar. De onderste curve geeft de gemiddelde kosten voor de 
evenwichtscyclus bij herlading om de twee jaar aan. De tussen
liggende curve geeft voor dit geval aan hoeveel de kosten 
maximaal hoger kunnen liggen indien de extra kosten voor de 
eerste cyclus volledig worden meegerekend in de splijtstofkos
ten. De extra kosten voor de eerste cyclus ontstaan omdat de 
kernhelft, die na de eerste twee jaar reeds wordt verwijderd, 
niet volledig benut kan worden.

Figuur 6 toont de invloed van het rentepercentage op de splijt
stofkosten. Bij een verhoging van de rentevoet van 8% naar 
10 % worden de splijtstofkosten in het geval van herladen om 
de twee jaar 5 % hoger, bij herladen om de vier jaar 7,5 % . 
Tenslotte geeft fig. 7 de grootte van de investering in de reac
torkern, die elke 2 jaar resp. 4 jaar verricht worden.
Als voorlopig resultaat van deze berekeningen kan worden 
gesteld dat de splijtstofkosten voor het reactorschip, met een 
reactorinstallatie voor een vermogen groter dan ongeveer
100.000 pk, tussen de 0,7 en 0,75 cent per aspkh zullen komen 
te liggen.

Economische vergelijking

Zoals na lezing van de vorige paragraaf reeds duidelijk is moet 
bij een economische vergelijking tussen conventionele energie 
en kernenergie in de scheepvaart met een groot aantal variabe
len rekening worden gehouden, waardoor het vrijwel onmo
gelijk wordt een eenduidige uitkomst te presenteren. Zeer glo
baal genomen moet voor het reactorschip gerekend worden op 
hogere investeringskosten dan voor het conventionele schip.

w a t e r / U O j  —  v e r h o u d i n g

Fig. 5. Splijtstofkosten containerschip bij 10 mm staafdiameter, 
herlading elke 4 jaar en elke 2 jaar

Fig. 4. Splijtstofkosten containerschip bij herlading om de vier jaar

D e jaarlijkse splijtstofcycluskosten zullen echter lager zijn dan 
de brandstofkosten voor het conventionele schip. Deze laatste 
factor is vrijwel recht evenredig met de prijs die voor stookolie 
moet worden betaald.
Het is dan ook in de eerste plaats de recente stijging van de 
brandstofprijzen, die na een betrekkelijk stabiele periode in de 
zestiger jaren sinds januari 1970 vrijwel zijn verdubbeld, die 
in de meer recente studies een gunstige uitkomst voor de 
kernenergie belooft.
In de gepubliceerde studies wordt de vergelijking tussen de 
beide scheepstypen respectievelijk gebaseerd op de berekende 
vervoerskosten per container [4j en [6], op de jaarlijkse kosten 
voor het schip [2], op de contante waarde van alle uitgaven 
voor het schip [3], op de pay-off periode voor de investering of 
volgens nog andere maatstaven. Zoals reeds gesteld, is het niet 
doenlijk om een eenduidig antwoord te geven.
Om een indruk te geven van de bedragen waar het om gaat 
kan het volgende sterk vereenvoudigde voorbeeld worden ge
noemd voor het geval dat twee vrijwel gelijke containerschepen 
met 120.000 pk voortstuwingsvermogen worden vergeleken.
Met 266 equivalente vaardagen op vol vermogen per jaar wordt 
per jaar 7,66 X  108 aspkh ontwikkeld. Voor het conventionele 
schip rekenen we een specifiek brandstofverbruik van 200 gr 
per aspkh en een brandstofprijs van ƒ 100 per ton. Hiermede 
wordt de jaarlijkse brandstofrekening 15,3 miljoen gulden. Voor 
het reactorschip rekenen we met de in het vorige hoofdstuk 
genoemde hoogste prijs van 0,75 c per aspkh voor de splijtstof- 
cyclus. De jaarlijkse kosten worden hiermede 5,75 miljoen gul
den. Het verschil van 9,55 miljoen gulden kan worden gebruikt 
om de hogere kosten voor personeel, onderhoud en reparaties, 
verzekering en voornamelijk de interest en afschrijving van het 
reactorschip te verrekenen. Als raming kan worden veronder
steld ƒ 0,4 miljoen per jaar extra voor personeel, reparaties en 
onderhoud, en ƒ 1,5 miljoen per jaar extra voor de verzekering, 
samen ƒ 1,9 miljoen. Met de genoemde cijfers blijft er ƒ 9,55 —
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Fig. 7. Investering in de reactorkern voor de containerschepen te 
verrichten elke twee jaar alternatief elke vier jaar

Fig. 6. Invloed van het rentepercentage op de splijtstofkosten voor 
het containerschip

ƒ 1,9 miljoen =  ƒ 7,65 miljoen per jaar over voor de kapi- 
taalslasten om gelijk uit te komen voor het reactorschip.
D e vraag of dit bedrag voldoende is om extra investering 
voor het reactorschip te compenseren, is erg moeilijk te be
antwoorden voordat een definitieve offerte voor een dergelijk 
schip wordt gemaakt. Vrijwel zeker mag worden aangenomen  
dat één enkel reactorschip als eersteling een zeer hoge inves
tering zal vragen; om tot redelijke prijzen te komen moet ge
rekend worden op een serie van bijvoorbeeld vijf schepen.
Met dit uitgangspunt worden in de literatuur wel enkele cijfers 
genoem d voor de extra investering die een reactorschip van 
vergelijkbare grootte vraagt t.o.v. een conventioneel schip, bij
voorbeeld:
—  Sea Transport Engineering in referentie [3], gebaseerd op 

literatuuronderzoek, prijsverschil ƒ 35,—  miljoen;
—  Vickers [4], volgens een Engelse studie van het National 

Ports Council, ruim ƒ 80,—  miljoen;
—  Chevallier c.s. [7] noemt voor een containerschip met

90.000 pk en een prijsverschil van ƒ 55,—  miljoen.
D e drie cijfers geven de indruk dat de waarheid in het midden 
zou kunnen liggen. In het kader van de gezamenlijke studie 
van RCN en RDM  wordt er echter niet van uitgegaan dat de 
zaak zo eenvoudig ligt, maar wordt een zo goed mogelijke eigen

raming opgesteld op basis van de in paragraaf 3 beschreven 
reactorontwerpen. D e resultaten hiervan zijn nog niet beschik
baar.

Conclusie

Op grond van de door RCN en RDM  verrichte studie over 
nucleaire scheepsvoortstuwing voor de grotere snelvarende 
containerschepen die thans bij de RDM  worden gebouwd, kan 
worden gesteld dat de plaatsing van een reactorinstallatie in 
een dergelijk schip technisch mogelijk is en geen problemen 
geeft voor wat betreft de afmetingen en het gewicht van de 
reactorinstallatie.
Over de concurrentiepositie van de kernenergie kan geen uit
spraak worden gedaan voordat een verantwoorde raming van 
de extra kosten voor het reactorschip is opgesteld. W el kan 
gesteld worden dat het bedrag dat bij gelijke uitkomst van de 
jaarlijkse exploitatiekosten per jaar overblijft ter dekking van 
de extra kapitaalslasten voor het reactorschip ƒ  7,—  a ƒ 8,—  
miljoen bedraagt, uitgaande van schepen met een vermogen 
van 120.000 pk, een bedrijfstijd van 266 equivalente vaardagen 
per jaar op vol vermogen, en ten slotte van een brandstofprijs 
van ƒ 100,—  per ton olie voor het conventionele schip.
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TEWATERLATING VA N  DE SMIT-LLOYD 41 EN 42

A n A rtisfs Impression van de Smit-Lloyd 41

Met de tewaterlating op 27 november van de Sm it-L loyd  41 
bij de Scheepswerf „De Waal” N.V. te Zaltbommel en van de 
Sm it-L loyd  42 bij de N.V. Scheepswerven v /h  H. H. Bodewes 
te Millingen, beide werven deel uitmakend van Rijn-Waal 
Scheepswerven G.A., heeft een nieuwe serie van 5 schepen voor 
Smit-Lloyd N .V . in Rotterdam zich aangekondigd.

D e Sm it-L loyd  41 is gedoopt door mevr. Th. M. J. den Hoedt- 
Kleiverda, echtgenote van de heer J. den Hoedt, directeur bij 
Smit-Lloyd N .V . en de Sm it-L loyd  42 is gedoopt door mevr. 
J. A. C. R. W. Viëtor-van Beuningen, echtgenote van de heer 
W. F. P. C. Viëtor, directeur bij L. Smit & Co’s Internationale 
Sleepdienst en tevens commissaris van Smit-Lloyd N .V .

Op zichzelf was het al een bijzondere gebeurtenis dat 2 nieuwe 
schepen van 1 rederij op dezelfde datum werden gedoopt en te 
water gelaten, maar bovendien kondigt zich een serie van 4000 
pk schepen aan, welke nog niet in de organisatie van Smit-Lloyd 
N.V. voorkomt.

De rederij Smit-Lloyd N .V ., welke eind 1964 door L. Smit 
& Co’s Internationale Sleepdienst en de Koninklijke Rotter
damse Lloyd is opgericht en nu voor 50 % in handen is van de 
N.V. Nederlandsche Scheepvaart Unie, 25 %  L. Smit & C o’s 
Internationale Sleepdienst en 25 % Holland-Amerika Lijn N .V ., 
heeft een serie van 17 schepen van elk 3000 pk en 2 grotere 
van 6000 pk elk in de vaart, verspreid over de gehele wereld.

Daarnaast beschikt Smit-Lloyd (Australia) Pty. Ltd., een 50 % 
dochter van Smit-Lloyd N.V., Rotterdam en van de Koninklijke 
Java-China-Paketvaart Lijnen N.V. over 4 gelijke schepen, even
eens van 3000 pk elk. Deze zijn in Adelaide, Australië gebouwd 
en varen onder de Australische vlag rondom de kust van

Australië. Het zijn allemaal speciale schepen, uitgcrust om de 
booreilanden, welke op zee naar olie en gas zoeken, te bedienen.

Met de olie- en gasvondsten in het Noordelijk gedeelte van de 
Noordzee, waarvoor reeds een groot aantal nieuwe en grotere 
booreilanden in aanbouw is om t.z.t. aldaar te worden ingezet, 
is deze nieuwe serie van 5 schepen voor Smit-Lloyd een wel
kome aanwinst, want grotere booreilanden vragen sterkere 
schepen om de zwaardere ankers van deze gigantische eilanden 
te behandelen en om assistentie te verlenen bij de verplaatsingen 
in de diverse locatie gebieden.

Zowel de S m it-L loyd  41 als de Sm it-L loyd  42 zijn uitgerust met 
elk 2 motoren van 2000 pk, welke 2 verstelbare schroeven, 
vervat in vaste straalbuizen, voortbewegen en die haar een snel
heid zullen geven van circa 12,5 mijl per uur en een trekkracht 
van circa 45 ton.

Daarnaast zijn de schepen uitgerust met een sterke boegschroef, 
welke de schepen bijzonder goed manoeuvreerbaar maken.

Andere belangrijke eigenschappen zijn:
—  sterke winch van 150 ton trekkracht voor het behandelen 

van de 15 tons ankers van het booreiland.
—  grote hekrol om de ankers van het booreiland aan dek te 

trekken.
—  dekruimte van 30 m lang en 10 m breed.
—  capaciteit voor het vervoer van 125 ton cement in bulk, 

275 ton gasolie, 340 ton boorwater.
—  Het totale draagvermogen is circa 800 ton.

De Sm it-L loyd  41 zal circa 15 januari 1972 in de vaart komen 
en de Sm it-L loyd  42 op 7 februari 1972.
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G R O O T  BEKG1NGSSUCCES V A N  SMIT TAK IN  G E N U A

Een gigantisch bergingswerk, dat eerst na anderhalf jaar inge
spannen werken kon worden afgemaakt en eindigde met het 
wederom tot zinken brengen van het geborgen object, is medio 
oktober in de haven van Genua voltooid.

Een bergingsploeg van Smit Tak Internationaal Bergingsbedrijf 
N.V. ,  Rotterdam, heeft daar een tegen de buitenpier gestrand 
schip, dat zeer hinderlijk lag in verband met de in uitvoering 
zijnde werkzaamheden tot uitbreiding van de pier, voor het 
overgrote deel en met behulp van de polystyreen-methodc weer 
boven water gebracht.

Het wrak werd daarna naar een plaats in de Middellandse Zee 
gesleept op 250 mijl van Genua en daar weer tot zinken ge
bracht. Het rust nu in ruim 2,5 kilometer diep water op de 
zeebodem. Het was een berging, die Smit Tak tot de grootste 
rekent, die in de loop van meer dan driekwart eeuw door het 
bedrijf zijn uitgevoerd. Als bijzonderheid kan hierbij nog gelden 
dat een betrekkelijk kleine ploeg van specialisten en een mini
mum aan eigen materiaal hierbij betrokken was. Dat laatste 
werd mogelijk gemaakt door het aantrekken van ter plaatse 
aanwezig materiaal.

Op 9 april 1970 lag tijdens zwaar stormweer het Britse vracht
schip L ondon  Valour  (16.000 brt) op de rede van Genua, buiten 
de pieren, ten anker. Het schip kwam uit een Russische haven 
en had een lading van rond 25.000 ton chroomerts aan boord, 
verdeeld over zes ruimen. Als gevolg van het uitzonderlijk 
slechte weer gingen de ankers krabben. Het schip zwaaide en 
begon snel te verlijeren, zodat een stranding niet kon worden 
voorkomen.

Het sloeg bij het eind van de pier tegen de enorme betonblok
ken op en zonk evenwijdig aan de pier met het voorschip nog  
even boven water en met het achterschip op de zeebodem in 
30 meter diep water. De plaats, waar de London Valour  zonk, 
was zeer ongelukkig. Het voorschip lag nog binnen het einde 
van de pier, maar het achterschip lag er juist buiten; precies 
op de plaats waar werkzaamheden voor een nieuwe steiger en

verlenging van de pier aan de gang waren. Voortzetting van 
dit werk was daardoor onmogelijk geworden.

Reeds de volgende dag was een van de bergingsdeskundigen 
van Smit Tak ter plaatse om een eerste onderzoek in te stellen 
naar de mogelijkheid van een eventuele berging. Dat onderzoek  
kon eerst op 14 april worden uitgevoerd nadat de justitiële 
autoriteiten het wrak hadden vrijgegeven. D e conclusie die uit 
het onderzoek kon worden getrokken was, dat het schip welis
waar zwaar was beschadigd, maar dat berging, o f in elk geval 
opruiming, tot de mogelijkheden behoorde. Deze zou kunnen 
worden uitgevoerd door het inbrengen van lucht in het wrak, 
al of niet gecombineerd met de hefm ethode met behulp van 
polystyreen, een methode welke reeds driemaal met succes was 
toegepast.

D e zeer hinderlijke positie van de L ondon  Valour was oorzaak, 
dat de Italiaanse regering de eigenaars sommeerde, het wrak 
weg te halen. De P. and I. Club, waarbij de eigenaar was ver
zekerd voor het geval een wrak geworden schip op order van 
hogerhand moest worden verwijderd, gaf Smit Tak op 22 mei 
1970 opdracht het wrak van de London Valour  boven water te 
brengen en weg te slepen. Van Nederland uit werd een vracht
auto met materiaal, zoals pompen en compressoren, naar Genua 
gezonden, tegelijk met een bergingsploeg bestaande uit technici 
en duikers. De dagelijkse leiding en uitvoering berustte bij 
Captain K. Reinigert, bijgestaan door de uitvoerders J. v. d. 
Meer en J. Pols. Het rekenwerk en de calculaties werden ver
richt door de heer C. Kooij, technisch inspecteur van Smit Tak.

Begin juni kon met het opruimen van het wrak worden begon
nen. Zoveel mogelijk lading uit het schip te lossen was een 
eerste vereiste. D e luiken van de zes ruimen, die in die ruimen 
waren gevallen, moesten eerst worden verwijderd. Met behulp 
van een kraan en een grijper, die in Genua konden worden 
gehuurd, werd het chroomerts boven water gebracht. Om de 
lossing te versnellen werd later een grote ertsgrijper uit Neder
land naar Genua verzonden. Het erts was inmiddels zo hard 
geworden dat het met luchthamers door duikers gebroken moest 
worden. Gedurende de lossing werd duidelijk dat de voortdu-
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rend doorstaande deining steeds meer schade aan de scheeps
romp veroorzaakte. Dit had tot gevolg dat van het lichten met 
behulp van het inbrengen van lucht moest worden afgezien.

Het lichten zou alleen mogelijk zijn door middel van de poly- 
styreen-methode. Er werd nóg een drijvende kraan uit Zuid- 
Frankrijk aangetrokken om het lossen van de lading te versnel
len. Ook werd geprobeerd met ingewikkelde pompinstallaties 
het erts, dat door de duikers kapot gehamerd was, op te zuigen, 
wat echter maar gedeeltelijk gelukte. Veel hinder werd onder
vonden van de dikwijls ongunstige weersomstandigheden. Voor
al de zware deining maakte dat er veel dagen waren dat niet 
kon worden gewerkt. Van half november tot half januari moest 
het werk geheel worden stilgelegd vanwege het slechte weer.

Begin februari was ongeveer 17.000 ton chroomerts uit het 
wrak verwijderd en kon worden overgegaan tot de eigenlijke 
bergingswerkzaamheden. Het bergingsvaartuig Barracuda werd 
naar Genua gestuurd met de installatie voor het produceren en 
het inspuiten van de polystyreen-balletjes. Voor dit werk kon 
aanvangen moesten de ruimen worden gesloten. Dit kon, in 
verband met de constructie van de luikhoofden, worden uitge
voerd door het aanbrengen van grote stalen pontonluiken, die 
onder elk luikhoofd werden aangebracht. Een plaatselijke 
scheepswerf had inmiddels vijf van deze luiken vervaardigd; 
gevaarten die elk een gewicht van 50 ton hadden. Ook moest 
de machinekamer volledig worden afgedicht om er balletjes in 
te kunnen spuiten. Bijv. schijnlichten dichten, luchtkokers er af 
en dichten, schoorsteen er af en dichten.

Naarmate het inspuiten van de polystyreen-balletjes vorderde, 
werden de ruimen 6 tot en met 2 gesloten. Alleen ruim 1, vlak 
achter het voorschip, bleef open. Het aanbrengen en plaatsen 
van de stalen luiken was voor de bergers een zware opgave en 
vergde veel tijd. Toen deze belangrijke voorbereidingen tot een 
goed eind waren gebracht kon worden overgegaan met het 
begin van het eigenlijke lichten van het wrak, namelijk het in
spuiten van de polystyreen-balletjes. Daarbij werd de volgende 
werkwijze toegepast. Eerst werd een deel van de machinekamer 
gevuld door een tevoren door duikers aangelegd pijpsysteem.

Daarna werd de pompkamer gevuld via ruim 6 en vervolgens 
de twaalf wingtanks. Weer later werden de ruimen, één voor 
één, volgepompt met balletjes.

Deze werden via het opengehouden luik 5 onderin ruim 6 ge
spoten. Was dit eenmaal gevuld, dan was ruim 5 aan de beurt 
dat, na gesloten te zijn, via het opengehouden luik 4 werd gevuld 
met balletjes. Tijdens de werkzaamheden bleek, dat door de 
zware zeeën die voortdurend op het wrak beukten, de schotten 
tussen de ruimen scheuren gingen vertonen, die gedicht moes
ten worden. Van het begin der werkzaamheden af werden de 
mannen van Smit Tak meermalen geconfronteerd met omstan
digheden die het noodzakelijk maakten in de plannen wijzigin
gen aan te brengen. Zo was dit ook noodzakelijk begin juni, 
toen bleek dat als gevolg van de zware zeeën, deining en wind, 
de stuurboordshuid van ruim 2 vrijwel geheel was weggeslagen.

Deze calamiteit noodzaakte de bergers wederom de verdere 
uitvoering van het bergingsplan te herzien.

Uitgebreide berekeningen en het afwegen van ontelbare risico’s 
toonden aan dat de meest acceptabele werkwijze zou zijn het 
doorsnijden van het wrak achter de achterkant van luikhoofd 2.

Het voorschip zou dan voorlopig blijven liggen, zodat men de 
handen vrij kreeg om de grootste rest van het wrak, waarvan 
het achterschip inmiddels ongeveer 10 meter in de modder 
was gezakt en op de meest ongunstige plaats lag, boven water

te kunnen brengen. De bergers werden toen echter met een 
nieuwe moeilijkheid geconfronteerd. Na het doorsnijden zou 
het voorschot van ruim 3 van groot belang zijn. omdat dit aan 
het eind van het te bergen wrakgedeelte was. Men moest op de 
sterkte van dit schot kunnen vertrouwen, wilde de hele berging 
niet in een zeer riskant stadium komen.

Evenals het met de schotten in de andere ruimen het geval was, 
vertoonde dit belangrijke schot ernstige scheuren, die door het 
voortdurende werken van het wrak waren ontstaan. Ingrijpende 
voorzieningen moesten worden getroffen waarbij het dichten 
van de scheuren de voornaamste opgave was. De algeheel lei
der van de werkzaamheden, Captain Z. W. S. Moerkerk, ging 
naar de Verenigde Saten om daar het materiaal te verwerven 
dat dichten van het schot op een afdoende wijze zou waarbor
gen.

Verwacht werd dat dit zou kunnen geschieden door het aan
brengen van een laag polyurethane-schuim, dat, eenmaal op het 
schot gespoten, zich als een vaste laag daarop vastzet. Deze 
methode om het belangrijke schot te dichten bleek een juiste 
keus te zijn. Begonnen kon toen worden met het dichten van 
luik 3 en het volspuiten met polystyreen-balletjes van dat ruim; 
de laatste fase van het werk om dit belangrijke wrakgedeelte 
boven water te krijgen. Toen dit ruim volgespoten was en 800 
ton polystyreen in de London Valour was aangebracht, bete
kende dit een hefvermogen van niet minder dan 12.000 ton.

Om een voorbeeld te geven hóé groot deze hoeveelheid aange
wend ruw materiaal was: bij het lichten van het Deense schip 
M artin S in de baai van Sukkertoppen, Groenland, werd slechts 
120 ton ruw materiaal verwerkt, wat een hefvermogen van 
1.600 ton opleverde. Met het vullen van ruim 3 was het eind 
van de berging in zicht. Uitgebreide voorzorgsmaatregelen wer
den toen getroffen om, bij het naar de oppervlakte komen van 
het wrak, dit in bedwang te kunnen houden. Ankers werden 
uitgebracht en sleepdraden op de London Valour aangebracht 
voor de sleepboten. Om de hefkracht nog te verhogen waren 
brandstoftanks in het achterschip bij de machinekamer met 
samengeperste lucht gevuld. Ook deze voorzieningen, o.a. de 
luchtaansluitingen, maar ook het aanbrengen van zware pijpen 
om het water gelegenheid te geven uit de tanks te stromen, 
waren van te voren met veel moeite en onder moeilijke omstan
digheden aangebracht.

Op zaterdag 9 oktober 1971 was het zover. Het hefvermogen 
van 12.000 ton polystyreen kreeg de overhand over de krachten 
die het wrak aan de zeebodem en de pier gekluisterd hielden.

Het wrak kwam boven water op een —  zoals bij bergingen 
welhaast gebruikelijk is —  zeer ongunstig tijdstip, namelijk 
tegen de avond. Het schip was nog niet helemaal drijvend, maar 
na nog 400 ton drijfvermogen te hebben ingespoten, werd het 
schip met behulp van Italiaanse sleepboten losgewrikt van de 
pier en naar diep water gebracht. Het wegslepen van de plaats 
waar de London Valour anderhalf jaar het werk aan de uitbrei
ding van de pier had opgehouden, was de voorlaatste fase van 
deze spectaculaire berging, die moest eindigen in het wederom 
tot zinken brengen van het geborgen object.

De laatste fase speelde zich af op 250 mijl van Genua waar de 
Middellandse Zee 2600 meter diep is; diep genoeg voor een 
eerlijk zeemansgraf van een schip, dat van den beginne af total 
loss was, maar anderhalf jaar ingespannen werk en kapitalen 
had gevraagd voor het van zijn hinderlijke strandingsplaats kon 
worden verwijderd. Rest nog het voorschip, dat geen hinder 
veroorzaakt voor de uit te voeren werkzaamheden en dat ter 
plaatse kan worden gesloopt en afgevoerd.



TWEEDE EXPANSIE-GOLF IN  GKIEKSE SCHEEPSBOUW

De eerste expansie-golf in de Griekse 
scheepsbouw dateert van 1959; het jaar 
waarin Hcllenic Shipyards te Skara- 
manga in bedrijf werd genomen; voor
dien was de Griekse scheepsbouw be
perkt tot een 30-tal mini-werfjes voor 
kleine binnenschepen. Daarna zijn nog 
een drietal werven hun activiteiten be
gonnen: Eleusis Shipyards te Eleusis; 
Anastassiades & Tsortanides te Perama; 
Neorion Michanourga Syrou op het ei
land Syros. Thans is een tweede expan
sie-golf in de Griekse scheepsbouw in 
beweging gekomen; hierbij zijn niet al
leen bestaande werven betrokken, doch 
zij omvat ook een groot aantal nieuwe 
projecten.
De motieven, die hebben geleid tot een 
verdere uitbreiding van de Griekse 
scheepsbouw, kunnen als volgt worden 
samengevat:
1. belangrijk onderdeel in de opbouw  
van een modern-economische structuur;
2. besparing op buitenlandse deviezen;
3. brengen van een zo groot mogelijk 
gedeelte van de Griekse redersvloot on
der de Griekse vlag;
4. aantrekken van reparatie- en onder
houdswerkzaamheden aan buitenlandse 
schepen.
De regering, die 21 april 1967 aan het 
bewind kwam, heeft zich mede ten doel 
gesteld aan Griekenland een modern- 
econom ischc structuur te geven: een struc
tuur dus, waarbij niet alleen sprake is 
van evenwicht tussen de agrarische, de 
industriële en de dienstverlenende sector 
in hun totaliteit, doch tevens tussen de 
verschillende onderdelen binnen de drie 
hoofdgroepen. Voordat een begin werd 
gemaakt met de structurele ombouw, 
steunde de Griekse volkshuishouding 
praktisch volledig op twee pijlers: fruit
teelt (druiven, olijven, vijgen, citrus) en 
zeescheepvaart.
Als basis voor de modernisering dient 
het vijfjarenplan, dat de periode 1968 
tot en met 1972 omvat. Voor de indus
triële ontwikkeling geeft het plan als 
richtlijn: particulier initiatief, zo nodig, 
gesteund door kredieten van de ETBA  
(Bank voor Industriële Ontwikkeling van 
Griekenland); voor deze kredieten kan 
eventueel staatsgarantie worden verkre
gen.
Wat betreft de scheepsbouw kon worden 
aangesloten bij hetgeen voordien reeds 
was tot stand gekomen. Het initiatief tot 
het oprichten van scheepswerven is in 
Griekenland tot nu toe uitgegaan van 
de reders: daarbij veelal gesteund door 
buitenlands kapitaal en buitenlandse 
know how. D e huidige Griekse scheeps
bouw is dan ook voor verreweg het 
grootste gedeelte geïntegreerd in de Griek
se scheepvaart; het voordeel van een der
gelijke integratie is uiteraard dat de 
scheepsbouw zich verzekerd kan achten 
van voldoende orders.
D e scheepvaart heeft in Griekenland 
tot nu toe als koploper gefungeerd voor 
de scheepsbouw. In de komende jaren zal

hierin in zoverre verandering komen dat 
van de tien nieuwe projecten slechts een 
viertal berusten op het initiatief van 
Griekse reders; drie projecten gaan uit 
van buitenlandse scheepswerven en de res
terende drie zijn uitgewerkt door Griek
se firma’s buiten het rederijbedrijf. Een 
en ander zal bij de behandeling van de 
nieuwe projecten nog nader ter sprake 
komen.

Buitenland

Tot 1959 was de Griekse scheepvaart 
voor nieuwbouw en reparatie volledig 
afhankelijk van het buitenland; ook 
thans nog is de Griekse scheepsbouw niet 
in staat volledig te voldoen aan de vraag 
van het rederijbedrijf.
D e Griekse vloot, die direct na de w e
reldoorlog nog slechts een half mil
joen brt omvatte, is inmiddels uitge
groeid tot niet minder dan 32 miljoen 
brt. Na de eerste uitbreiding in de peri
ode 1955 tot 1960, is in 1964 een twee
de expansie ingezet; sedertdien heeft 
ruim een verdubbeling plaats gehad: van 
13% miljoen brt begin 1964 tot thans 
ongeveer 32 miljoen brt. Met laatstge
noemde tonnage bezet Griekenland, na 
Brittannië, de tweede plaats in de we- 
reldscheepvaart.
D e buitenlandse orders van de Griek
se reders worden veelal in Japan ge
plaatst; concurrerende prijzen, gunstige 
financieringsvoorwaarden en tegem oet
komen aan speciale verlangens van de 
Griekse reders zijn de hoofdoorzaken van 
deze voorkeur voor Japan. D e verdere 
uitbreiding van de binnenlandse scheeps
bouw zal echter ongetwijfeld tot gevolg 
hebben, dat, in elk geval relatief geno
men, het aantal orders aan buitenlandse 
werven zal teruglopen; dit betekent dus 
een besparing op buitenlandse valuta.
De bovengenoem de vergroting van de 
koopvaardijvloot is echter aanvankelijk 
gepaard gegaan met een verschuiving ten 
nadele van de Griekse vlag en ten gun
ste van de buitenlandse vlaggen: met 
die van Liberia en van Panama als be
langrijkste. Het streven van de regering 
is erop gericht de vloot van de Griekse 
reders weer zoveel mogelijk onder de 
Griekse vlag te brengen. Begin 1964 
overtrof de Griekse vlag nog de buiten
landse vlaggen: 6.938.000 brt tegen
6.672.000 brt; daarna is echter de ver
houding omgekeerd, tot begin 1969 een 
dieptepunt werd bereikt met slechts 
35 pet Griekse vlag (8.232.000 brt) en 
niet minder dan 65 pet buitenlandse vlag
gen (14.839.000 brt).
Sedertdien is echter de ontwikkeling weer 
in tegengestelde richting gegaan; van de 
huidige 32 miljoen brt komt ongeveer 
14% miljoen brt (45 pet) op rekening 
van de Griekse vlag, terwijl 17%  miljoen 
brt (55 pet) onder de buitenlandse vlag
gen valt. In het bijzonder door belasting- 
faciliteiten tracht de regering de vloot 
van de Griekse reders zoveel mogelijk 
in het Griekse scheepsregister te krij-
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gen; ook de groei van de eigen scheeps
bouw draagt ongetwijfeld ertoe bij om 
het aandeel van de Griekse vlag verder te 
vergroten.
Het aansluiten van het Suezkanaal be
tekende voor de Griekse scheepsbouw  
een achteruitgang in het aantal repara- 
tieorders op rekening van buitenlandse 
rederijen; als compensatie hiervoor heb
ben de Griekse banken zich ingezet voor 
de financiering van nieuwbouw. D e te 
verwachten heropening van het Suez
kanaal zal ongetwijfeld ook ten goede 
komen aan reparatie- en onderhoudswer
ken van de Griekse scheepswerven ten 
behoeve van het Middellandse zeege
bied bevarende buitenlandse schepen.

Drie uitbreidingen

Zowel H ellenic Shipyards als Eleusis en 
Neorion hebben uitbreidingsplannen. H el
lenic Shipyards is momenteel de grootste 
scheepswerf van Griekenland; zij is op
gericht door de reder Stavros Niarchos en 
werd in 1959 te Skaramanga, enkele ki
lometers ten westen van Piraeus, in be
drijf genomen. D eze werf is gespeciali
seerd op de bouw van SD-14-schepen; 
single-deckers, ontworpen door de Brit
se scheepswerf Austin & Pickersgill te 
Southwick en met een deadweight van
15.000 ton; inmiddels is het 14de SD- 
14-schip bij Hellenic Shipyards van sta
pel gelopen. Daarnaast heeft deze werf 
zich ook toegelegd op de bouw van gro
te vrachtschepen van 35.000 ton dw en 
van kleine vrachtschepen tussen 4000 en 
5000 ton dw. H ellenic Shipyards be
schikt thans over drie drijvende dokken 
voor reparatie tot 70.000 ton dw en over 
een droogdok, waarin schepen tot 250.000  
ton dw kunnen worden gerepareerd.
Voor de komende jaren staat op het pro
gramma de bouw van een:
1. tweede droogdok voor reparaties tot
300.000 ton dw;
2. de fabriek voor scheepsdieselmotoren 
tot 800 pk; hiervoor is door Stavros 
Nirachos een overeenkomst met de Griek
se regering gesloten; de investeringskos
ten zijn geraamd op $ 200 miljoen;
3. fabriek voor stalen scheepsplaten. 
Zoals uit het bovenstaande blijkt, zal 
voor de toekomstige uitbreiding van 
Hellenic Shipyards het accent komen te 
liggen op de fabricage in eigen bedrijf 
van de benodigde platen en motoren. 
Eleusis Shipyards is in augustus 1969 in 
bedrijf genomen als reparatiewerf; ini
tiatiefnemer was de reder Stratis Andre- 
adis, die, behalve voorzitter van de Bond 
van Griekse reders, ook directeur is van 
de Griekse Handelsbank en van de 
Griekse Ionische en Volksbank. Andrea- 
dis heeft het plan om nog 300 miljoen 
drachme in de Eleusis-werf te investe
ren; in hoofdzaak ten behoeve van de 
bouw van een dok, waardoor het m oge
lijk zal worden schepen tot 6.000 brt te 
bouwen.
De Neorion-werf op het eiland Syros 
heeft zich tot nu toe beperkt tot kleine
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kustvaarders en tot reparatiewerk- 
zaamheden. Initiatiefnemer was de 
reder Goulandris; een plan tot mo
dernisering en uitbreiding is in uitvoe
ring, waarmede in totaal een bedrag van 
$ 12 miljoen zal zijn gemoeid. In het 
volgende jaar zal een drijvend dok ge
reedkomen voor reparaties tot 70.000 ton 
dw; bovendien is een begin gemaakt met 
installaties voor nieuwbouw tot 43.000  
ton dw. Voor de verwezenlijking van een 
en ander wordt samengewerkt met de 
Japanse scheepswerf Hitachi Zosen te 
Osaka.

Tien nieuwe projecten

Behalve de bovengenoemde uitbreidings
plannen lopen in Griekenland momenteel 
nog een tiental projecten voor de bouw 
van nieuwe scheepswerven, en wel te 
Pilos, Volos, Soedha-baai (Kreta), Kala- 
mata, Thessaloniki (2-maal), Laurion, 
Korinthe, Perama en Vathi.
Zoals reeds opgemerkt, zijn deze tien in 
drie groepen te verdelen: de eerste vier, 
waarvoor het initiatief berust bij Griek
se reders; de volgende drie, met buiten
landse scheepswerven als initiatiefne
mer; de resterende drie, waarbij Griekse 
ondernemingen buiten de scheepvaart 
zijn betrokken.
Het plan voor een scheepswerf te Pilos 
op het schiereiland Peloponesos dateert 
reeds van enige jaren terug. Het plan 
heeft inmiddels enkele malen van „re
der” verwisseld en zal thans worden uit
gevoerd door de rederij Karageorgis te 
Piraeus, en wel in samenwerking met 
twee te Tokio gevestigde Japanse con
cerns: Mitsubishi Heavy Industries en 
Ishikawajima Harima Heavy Industries. 
D e reder Theodorakopoulos heeft van

de Griekse regering toestemming gekre
gen een werf te bouwen te Volos; hier
in zal $ 33 Vfc miljoen worden geïnves
teerd. Schepen tot 60.000 ton dw zullen 
op deze werf, die tot stand zal komen 
in samenwerking met de Britse scheeps
bouw, kunnen worden gebouwd.
Ook heeft de Griekse regering vergun
ning verleend voor een scheepswerf aan 
de Soedha-baai op Kreta; het plan hier
toe is ontworpen door de reder Papa- 
lios. D e naam van de scheepswerf zal 
zijn Navpigeia Kritis. Begonnen zal wor
den met reparatiewerkzaanheden, waar
voor een drijvend dok voor schepen tot
70.000 ton dw zal worden gebouwd; 
hiervoor is een investering van $ 50 mil
joen geraamd. In een later stadium zul
len installaties worden gebouwd voor 
nieuwbouw van schepen tot 200.000 ton 
dw.
Tenslotte heeft de Griekse reder Kar- 
ras te Piraeus een plan ontworpen voor 
een werf te Kalamata op het Pelopo- 
nesos-schiereiland; hiertoe zal worden 
samengewerkt met Amerikaanse firma’s 
D e bouwkosten zijn geraamd op onge
veer $ 60 miljoen.
Onder de buitenlandse scheepswerven, die 
plannen hebben voor de bouw van een 
werf in Griekenland, hebben twee Thes
saloniki als vestigingsplaats gekozen: de 
Japanse firma Nippon Kokan Kabushiki 
te Tokio en Bremer Vulkan Schifbau 
und Maschinenfabrik te Bremen in de 
Bondsrepubliek; laatstgenoemde fabriek 
behoort tot het Thyssen-concern. De  
werf van Bremer Vulkan is gepland voor 
schepen tot 25.000 brt.
Verder heeft de Commissie voor Bui
tenlandse investeringen toestemming ver
leend voor de bouw van een werf te

Avlaki-Thoriken bij Laurion in het zui
den van Attika door Afaea Shipbuilding 
Company te Monrovia in Liberia. Deze 
werf zal in elk geval worden voorzien 
van één droogdok en drie drijvende dok
ken. Het droogdok zal een oppervlakte 
hebben van 50 bij 250 m. De drie drij
vende dokken zullen een hefcapaciteit 
hebben voor schepen respectievelijk van 
35.000, van 60.000 en van 100.000 ton 
dw.
In samenwerking met buitenlandse inves
teerders is door enkele Griekse onderne
mers te Piraeus opgericht de Navpigeia 
Anatolikis Mesogeiou (Scheepswerf 
Oostelijk Middellandse-zee-bekken); deze 
firma bouwt bij Korinthe een werf voor 
kleine en middelgrote schepen. Inmiddels 
zijn reeds orders ontvangen voor de 
bouw van vijf schepen: elk van 7.400 
ton dw. De begin-investering is geraamd 
op 110 miljoen drachme. D e benodigde 
machines worden geleverd door de Ca- 
lifornische firma Hydronautik.
Tenslotte heeft het Griekse Ministerie 
van Industrie nog aan twee firma’s 
vergunning verleend voor het bouwen 
van een scheepswerf:
1. aan EPE Perama Mavpijiki voor een 
werf te Perama; deze werf zal jaarlijks
36.000 ton staal en 2.000 ton messing 
kunnen winnen uit het slopen van oude 
schepen; bovendien zullen per jaar zes 
kleine schepen kunnen worden gebouwd;
2. aan EPE Navpigeia Chalkidos voor 
een werf te Vathi in Bootië, ook hier 
is sprake van een kleine werf zowel voor 
nieuwbouw als voor ombouw en repara
tie; in het machinepark zal 6 miljoen 
drachmen worden geïnvesteerd.

(Het Financieele Dagblad 20-8-1971)

M A T E X  E U R O P O O R T N.V.

Op 21 oktober 1971 vond de openingsplechtigheid plaats van 
de tankopslaginstallatie van Matex Europoort N .V . te Rozen
burg.

D e plechtigheid werd verricht door mevrouw H. E. A. Sloots, 
echtgenote van de burgemeester van Rozenburg.

D e installatie heeft de beschikking over een volautomatisch 
controlesysteem van het tankpark, een ultra modern ketel
huis en een van de laatste technische snufjes voorziene vin- 
gerpier, geschikt voor het behandelen van 300.000 tons tan
kers.

D e installatie is door pijpleidingen verbonden met de Botlek- 
installatie van Matex, zodat een flexibel opslagbedrijf van 
rond 1,2 miljoen m3 ruimte ter beschikking is verkregen.
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T O V A L O P  A N D  CRISTAL*
Introduction
The fear of large-scale oil pollution from accidents at sea has 
grown along with the size of tankers. The first serious incident 
that alerted the public mind was the grounding of the 100,000- 
dead weight-ton Torrcy Canyon off the south-west coast of 
England in April 1967 and the subsequent pollution of English 
and French beaches. Since then a number of incidents involving 
smaller vessels have kept the possibilities in public view, 
particularly as many more very large tankers —  some in excess 
of 300,000 deadweight-tons —  are now in service.
What is not so widely known is that the Torrey Canyon incident 
was a turning point for the marine side of the oil business. It 
focused attention on the question of legal liability for pollution 
damage and brought home to governments and to the tanker and 
oil industries the need for action in view of the huge volumes of 
oli being carried at sea to meet accellerating energy demands. 
In the aftermath of the Torrey Canyon a number of governments 
set about investigating the problem as a matter of urgency, but 
they soon realised the limitations of unilateral activity. Matters 
involving international sea trade clearly needed to be handled 
internationally, so the Inter-Governmental Maritime Con
sultative Organisation —  a specialised agency of the United 
Nations known as IMCO —  was asked to help.
Such international affairs are inevitably slow-moving and while 
discussions went on between governments, the tanker and oil 
industries, realising the very real public concern, especially of 
coastline communities, decided to go ahead themselves. They 
had the double advantage of speedier means of action and expert 
knowledge of the intricacies involved.
The companies concerned set themselves the task of ensuring 
that governments and persons, anywhere in the world, who 
suffer damage from oil pollution caused by tanker are reim
bursed or compensated fairly and promptly. To bring this about 
the companies have entered into two voluntary agreements:
The first is the Tanker Owners Voluntary Agreement Con
cerning Liability for Oil Pollution, known as TOVALOP;
The second is a Contract Regarding an Interim Supplement to 
Tanker Liability for Oil Pollution, known as CRISTAL.
The aim of this paper is to explain in broad terms how these two 
inter-related agreements work and what and who are covered 
by them.

Reversing the Law
One of the main concerns of the companies involved in setting 
up Tovalop was to achieve administrative simplicity in the in
terests o f time-saving. It was therefore decided that Tovalop 
would deal only with compensation claims by national govern
ments. although this has since been extended to cover any public 
authority on whose behalf a national government is prepared to 
act, e.g. a local authority on a coastline.

Before Tovalop three major legal problems confronted any 
government that wished to seek compensation for costs it 
incurred in cleaning up oil pollution on its coastline:
1. In order to sue the owners of an offending ship the govern

ment had first to establish which courts of law had juris
diction over the owners —  a complicated question that could 
involve lengthy legal proceedings in other countries;

2. In the law of most countries it was necessary to establish 
that the ship (i.e. the owner, captain or crew) had in fact 
been negligent. Again, this could lead to com plex legal 
proceedings;

3. In many cases the existing law placed a wholly inadequate 
limit on a ship’s legal liability.

This was the situation the tanker and oil industries set out to 
rectify with Tovalop, which was originally sponsored by seven 
major groups of oil companies.* Tovalop dealt with the problems 
in this way:

* Publikatie van Shell Nederland N.V.

* Royal Dutch/Shell, BP, Standard (New Jersey), Mobil, Gulf, 
Texaco, Standard (California).

a. It resolved the question of jurisdiction by an undertaking that 
where a Tovalop tanker spilt oil the owner would either 
remove it himself or —  without waiting to be sued —  reim
burse the government concerned for reasonably incurred 
clean-up costs; in the event of a dispute with the government 
the owner would agree to arbitration.

b. It dealt with the question of negligence by giving assurances 
that the owner would assume responsibility for clean-up 
costs unless he could show he had not been at fault. In legal 
parlance, the burden of proof is reversed.

c. It resolved the question of liability by making Tovalop  
tankers up to U .S.$ 100 per gross registered ton. subject to 
a maximum of $ 10 million for each Tovalop tanker involved 
in any one incident.

Tovalop cam e into effective operation in October, 1969, when 
more than half the world tanker tonnage had been enrolled by 
virtue of the owners signing the agreement. By August, 1971,  
more than 95 per cent of world tanker tonnage was covered by 
Tovalop.

Providing the M oney
Every tanker owner who signs Tovalop is in effect making a 
voluntary public acknowledgement of responsibility. This 
acknowledgement carries with it the assurance of financial 
backing up to the full $ 10 million per tanker limit of Tovalop  
liability.
Tovalop is an agreement —  its administrative rm (The Inter
national Tanker Owners’ Pollution Federation Ltd.) does not 
itself have any compensation funds. But it is part o f the agree
ment that every owner who signs must have sufficient insurance 
to cover his Tovalop liabilities. The owner pays the premium; he 
is therefore further encouraged to avoid any oil spillage and a 
resultant claim that might increase the cost of this cover. 
Insurance can be arranged through the Protection and Indemnity 
Clubs —  old-established mutual insurance associations that 
specialise in third-party liability for shipping —  or through the 
International Tanker Indemnity Association Limited, a similar 
organisation set up by the Tovalop sponsors. It can also be 
arranged through any other insurer acceptable to the Inter
national Tanker Owners Pollution Federation Limited, which 
has its headquarters in London.
Tovalop is now a reality in the tanker world and has been 
involved in claims following a number of small spills and several 
large ones. For example, a case in Canadian waters involving the 
Canadian Government, and a case in San Francisco where two 
tankers belonging to Standard Oil Co. o f California collided, 
have both been settled on terms which would not have been 
available but for the existence of Tovalop.

A Step Further
Tovalop was in operation before the International Legal Con
ference on Marine Pollution Damage gathered in Brussels under 
the auspices of IMCO in Novem ber 1969. A  convention on civil 
liability (known as CLC) that was put before the Conference 
proposed that legal liability for pollution damage should be 
placed on shipowners, which closely resembles what Tovalop  
already does. Although CLC was signed by the great majority of 
governments represented in Brussels, it has not yet been ratified 
by any of them.
The draft o f a further convention that is to be the subject of 
another international conference in December, 1971, proposes 
the setting up of an international compensation fund for oil 
pollution damage. Here again the oil companies have already 
acted in advance. Though Tovalop had been successfully launch
ed. there had been a growing feeling in both government and 
industry circles that it was still not enough. So in April, 1971, 
Cristal came into being.
Tovalop is a tanker owners’ scheme. Cristal is an oil owners’ 
scheme and something of a revolutionary step in the shipping 
world in that owners of oil cargoes are providing the means by 
which anyone sustaining oil pollution damage caused by a tanker 
can obtain compensation. Furthermore, that compensation  
exceeds the limits o f liability at present prevailing.
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Payment to Individuals
Cristal is not intended instead of, but as a supplement to, 
Tovalop and legal liability in that:
1. It will pay compensation to individuals —  fishermen, hotel

iers, boat owners, etc. —  who suffer damage from pollution, 
as well as to governments;

2. It will increase the amount payable for compensation for any 
one pollution incident up to a limit of S 30 million by paying 
the difference between combined Tovalop and legal 
liabilities and the actual loss or expense.

There had been no call on Cristal at the time of writing this 
paper, but an example of how it will work is given in the 
Appendix.
Cristal will go into action when the cargo involved is owned by 
a Cristal member, the tanker carrying the cargo is entered in 
Tovalop, and the owner of the tanker would have been (or, after 
CLC comes into force, is) liable under the provisions of CLC. 
By mid-1971 oil companies which, with their affiliates, transport 
some 80 to 90 per cent of the total crude and fuel oil moved by 
sea world-wide had become Cristal members.
Claims agreed by Cristal will be paid from money subscribed by 
its oil company members. They agree to contribute the neces
sary amount in proportion to their share of the total member
ship’s world-wide shipments of crude and fuel oil received into 
terminals and refineries.
The Cristal money is collected and paid out by The Oil Com
panies Institute for Marine Pollution Compensation Limited and 
the day-to-day administration is handled by a company in Lon
don called Marine Pollution Compensation Services Limited.

Conclusion
Both Tovalop and Cristal are voluntary measures taken by the 
tanker and oil industries in the absence of —  or to supple
ment —  legal liability for oil pollution. They help to prevent oil 
pollution at sea by placing responsibility for it on the tanker and 
oil owners. They also ensure that, if an accident does happen, 
dispersal and clean-up operations can start immediately in the 
knowledge that adequate compensation will be promptly paid. 
There is no way of knowing how long it will take for govern
ments to ratify the international conventions on oil pollution 
compensation mentioned earlier. Tovalop and Cristal will re
main in force as safeguards to governments and the public at 
large until that happens, or until some other form of adequate 
legal machinery is provided.

APPENDIX
EXAMPLE OF HOW CRISTAL WOULD 
SUPPLEMENT TOVALOP
A tanker of 100,000 deadweight tons, that is 60,000 gross regis
tered tons, causes damage by pollution for which the owner is

liable and the Tovalop ageement is applicable. A claim, the 
equivalent of $ 9 m, is received from the government concerned 
on behalf of local authorities for their clean-up costs, and the 
owner’s own clean-up costs amounted to $ 1 m. Claims are made 
by third parties for damage to property on shore in the amount 
of $ 6 m, but the owner is able under existing law to limite his 
liability to $ 4 m1) in respect of such claims.
The position would be:

Tovalop
The P. & I. Assn. providing Tovalop cover would pay $ 6 m, 
this being the limit of Tovalop liability of $ 100 per gross 
registered ton, in the following way:

$ M .
To the government 5.4
To the owner for clean-up costs 0.6

6.0
Cristal
The Oil Companies Institute for Marine Pollution Compensation
Ltd., would pay:

$ M . $ M .
The gross claim 16.0 2)
Less:
I. Tovalop payment to government 5.4
2. Owner's clean-up costs from Tovalop 0.6
3. Owner’s liability to third parties

as a result of limitation of liability 4.0 10.0

6.0
Apportioned between:

$ M .
a. Government 3.6
b. Owner 0.4
c. Third parties 2.0

6.0

Note:
The validity of the claims in the above calculations would, of 
course, have been established as a prior step.

!) The limitation figure of $ 4 m is based on United Kingdom 
legislation, where the owner can limit liability for property 
damage at approximately £  28 per gross registered ton, which on
60,000 G.R.T. gives a limit of £  1,680,000 or approximately $ 4 m. 
Laws of other countries may produce a higher or lower limitation 
figure according to the applicable limits.

2) Although the above example shows claims amounting to $ 16 m 
the highest oil pollution claim to date has been for the Torrey 
Canyon at $ 15 m; others have been much smaller.

Samenwerking van Duitse en 
Engelse scheepvaart
Rijnvaarthelangen gebundeld in 
„Panocean Lloyd” G.m.b.H.
Panocean Shipping and Terminals Limited 
— een, dochtermaatschappij van de Engelse 
scheepvaartgroep P & O en Ocean Steam —  
en de Duitse maatschappijen Hamburger 
Llody en Dr. Jürgen Bernhold & Co. zijn 
een samenwerking aangegaan met betrek
king tot de binnenscheepvaart op de Euro
pese rivieren.
Panocean Lloyd G.m.b.H., zoals de nieuwe 
onderneming heet, zal zich bezig gaan hou
den met het vervoer van vloeibare chemi
caliën, smeermiddelen en consumptie-oliën 
op de Rijn. haar zijrivieren en andere water
wegen in West-Europa. Voor dit doel zijn 
zes moderne schepen besteld, waarvan er 
twee een laadcapaciteit van 1880 metrieke 
tonnen zullen krijgen. Panocean Lloyd ver
wacht met deze schepen tegemoet te komen 
aan de toekomstige behoeften aan vervoers

capaciteit van vloeistoffen. Met de bouw 
van de schepen is een bedrag van ongeveer 
17 miljoen gulden gemoeid. Het eerste Rijn
schip zal in de tweede helft van 1972 in de 
vaart komen.
De nieuwe maatschappij verwacht overigens 
niet dat het bij deze vloot van zes schepen 
zal blijven. Er worden in de loop van de 
jaren 70 nog verdere investeringen in Rijn
tankers verwacht, nu deze rivier zo duidelijk 
aan belangrijkheid wint als hoofdader voor 
de distributie van vloeistoffen in bulk in het 
verkeer van en naar Duitsland en de belang
rijke centra van West-Europa.
Het belang van Panocean in deze nieuwe 
samenwerking ligt ook in haar activiteiten 
op het gebied van het zeevervoer van che
micaliën en oliën en haar opslagfaciliteiten 
in Rotterdam en Antwerpen. Tegen 1975 
zal de Engelse maatschappij elf speciaal 
voor dit vervoer geconstrueerde tankers met 
een draagvermogen van 24.000 ton d.w. elk 
in de vaart hebben.

Hamburger Lloyd brengt een bijzonder gro
te ervaring in de operatie van de zeetanker- 
vaart in de nieuwe onderneming. Deze maat
schappij exploiteert een vloot van negen 
kusttankers, die in grootte variëren van 
1200 tot 3200 ton d.w. Zij vervoeren chemi
caliën, wijnen, consumptie-oliën en andere 
speciale vloeistoffen in het vaargebied van 
de Noordzee, de Oostzee, de Middell. Zee 
en de Zwarte Zee. Hamburger Lloyd bezit 
ook een vloot van ongeveer 75 binnenvaart- 
tankers voor het vervoer van petroleum- 
produkten, welke in grootte variëren van 
500 tot meer dan 2000 ton. Deze schepen 
zijn van Noord-Frankrijk tot Berlijn en van 
Hamburg tot Zwitserland op drie belangrijke 
vaarwegen van Europa te vinden.

Als directeuren van Panocean Lloyd zullen 
optreden: dr. Jürgen Bernhold en de heer 
Wolfgang Trennt van Hamburger Lloyd en 
de heren John N. Maltby en Michael J. 
Cooper van Panocean Shipping and Termi
nals Limited.
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NEDERLANDSE VERENIGING VAN TECHNICI OP SCHEEPVAARTGEBIED

Programma van lezingen en excursies in seizoen 1971-1972

N.B. 1.
In verband met het feit dat donderdagavond-lezingen in Rotter
dam vaak samenvallen met bijeenkomsten van het Technisch 
Motor Colloquium, is besloten om op de laatste donderdag van de 
maanden september, november, februari, april en juni geen lezing 
te houden voor onze Vereniging.

A. LEZINGEN

16 dcc. ’71
Rotterdam
17 dec. '71
Amsterdam

(do)

(vr)

Röntgenfotografie en ultrasoon onderzoek van 
lasverbindingen, door A. J. Kraayenbrink 
(Lloyd’s Register of Shipping)

21 d ec.'71 (di) Berging en zwaar sleepwerk, door kapitein J.
Groningen Doeksen, oud-gezagvoerder sleepboot ,,Hol

land"

3 jan. ’72 (ma)

3 jan. ’72 (ma)

25 jan. ’72 
Groningen
27 jan. ’72 
Rotterdam
28 jan. ’72 
Amsterdam

(dl)

(do)

(vr)

19 fcbr. ’72 (za)

Nieuwjaarsreceptie van 16.00— 17.30 uur in 
de sociëteitszaal van het Groothandelsgebouw 
te Rotterdam

Nieuwjaarsreceptie van 17.00— 19.00 uur in 
theater „Coendersborg” te Groningen (Help
man)

Schroefaskokerafdichtingen, door de heer ir.
S. E. M. de Bree, Hoofd Mineraal Technolo
gisch Instituut IHC, Rotterdam.

JAARDINER IN HET OKURA-HOTEL TE 
AMSTERDAM

29 febr. ’72 (di)
Groningen
2 maart ’72 (do)
Rotterdam
3 maart ’72 (vr)
Amsterdam

5 april ’72 (wo)
Groningen
6 april ’72 (do)
Rotterdam
7 april ’72 (vr)
Amsterdam

26 april ’72 (wo)

25 mei ’72 (do)
Rotterdam
26 mei ’72 (vr)
Amsterdam
30 mei ’72 (di)
Groningen

*) Vrije keuze
onderwerpen:

Ervaring bij de bouw van zeer grote tanksche
pen, door ir. H. C. Hoorman (Verolme/ 
NDSM)

Dwarsschroeven (boegstralers), KSB Technisch 
Bureau voor Nederland N.V., Zwanenburg, 
d oor.......................

Jaarvergadering

Vrije keuze*)

Bouwmethoden en routing in scheepsbouwbe
drijven,
Bouw van sleephopperzuiger,
Berging van schepen (c.q. antieke schepen), 
Sociale aspecten van de Zeevaart,
Ha' ens en havenontwikkeling in Nederland.

Bovenstaand programma zal in „Schip en Werf" worden herhaald. 
Wijzigingen of aanvullingen kunnen hierin voorkomen. Bovendien 
zal van elke vergadering o f 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.

Nederlandse 
Vereniging van Technici op 
Scheepvaartgebied
A F D E L I NG  R O T T E R D A M

C LU B M ED ED ELIN G EN
21 DECEMBER 1971

Kerst-Wildbil]arten
Aanvang 19.30 uur.

Het wildbiljarten zal dinsdag 21 decem
ber a.s. plaats hebben in de Clubzaal, 
3e verdieping Groothandelsgebouw, Sta
tionsplein 45 (ingang A), Rotterdam. 
Vele wildprijzen worden beschikbaar ge
steld. Het spel heeft met biljartkunst 
niets uitstaande, zodat ieder aan de wed
strijd kan deelnemen. Deze samenkomst 
is een extra gelegenheid de club te be
zoeken en vrienden en relaties te ont
moeten.
Vooral voor hen die in 1971 lid der ver
eniging werden, is dit een unieke gele
genheid ter kennismaking.
Wij verwachten dan ook weer veel deel
nemers en moeten daarom verzoeken 
zich tijdig (vóór 15 december a.s.) te 
doen inschrijven bij Antoon de clubkel- 
ner, telefoon 11 53 16.
Van iedere afdeling is ieder welkom. 
Kosten ƒ 3,50 per persoon. Hiermede is

voor iedere aangemelde deelnemer een 
prijs verzekerd.
Gaarne van te voren bij de clubkelner 
te voldoen.

De CLUBCOMM1SSIE

BALLOTAGE
De volgende heren zijn voor het Gewoon 
Lidmaatschap de Ballotage-Commissie ge
passeerd:

R. P. BOSMAN, Directeur Ponti Kontakt 
Nederland N.V.; directeur Ponti Kon
takt België P.V.B.A.
Berliozhof 8, Temeuzen, Voorgesteld 
door B. H. van Schoonhoven van Beur
den.

K. FRANKFORT, Oud-Scheepswerktuig- 
kundige (met diploma B volledig); 
Marine Sales Manager Gasturbine Di- 
vision N.V. Motorenfabriek Thomas
sen, De Steeg, Vosstraat 22, Hall (Post 
Eerbeek). Voorgesteld door W. P. 
Stiekema ing.

S. A. HAMER, Oud-Scheepswerktuigkundi- 
ge (met diploma B volledig); Marine 
Superintendent — Int. Offshore Ser
vices, Rotterdam, B. M. Wesselink- 
straat 129, Maassluis, Voorgesteld 
door R. C. L. Hoogendonk.

K. SANDERS, Expert Scheepvaart Inspec
tie, Veenendaalkade 388, ’s-Gravenha- 
ge.
Voorgesteld door D. Bakker ing.

Ir. J. SJOUKE, w.i., Chef Tekenkamer
Scheepsbouw en Machinebouw IHC
Gusto N.V. Schiedam, Frankenslag
309, ’s-Gravenhage.
Voorgesteld door F. E. M. Smulders.

Gepasseerd als belangstellende:
B. GOMERSBACH, Technisch adviseur

Zuid-Holl. Motoren Revisie N.V., Rot
terdam, Julianalaan 52, Zeist. 
Voorgesteld door A. M. A. Creemers,
G. Westerbeek en W. P. Stiekema ing.

Nederlandse 
Vereniging van Technici op 
Scheepvaartgebied
A F D E L I N G  R O T T E R D A M

Notulen van de vergadering van de afdeling 
„Rotterdam" gehouden op donderdag 18 
november 1971 om 20.00 uur in de clubzaal, 
3e verdieping van het Groothandelsgebouw, 
Stationsplein 45 (ingang A) te Rotterdam.

Aanwezig volgens de presentielijst: 2
sprekers, 5 bestuursleden, 44 gewone leden en 
28 introducés.

A G EN D A :
1. Opening.
2. Notulen van de vergadering d.d. 18 nov.
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1971. (zie „Schip en Werf” no. 25 d.d. 
10 december 1971).

3. Voordracht toegelicht met lichtbeelden. 
Onderwerp :
Brandbestrijding op schepen in de prak
tijk, door de heer H. Dekker, Comman
deur van de Rotterdamse Brandweer.

4. Rondvraag.
5. Sluiting.

1. Om 20.10 uur opent de voorzitter de ver
gadering mei een hartelijk woord van wel
kom aan de aanwezigen en speciaal aan de 
spreker, de heer H. Dekker, die vergezeld is 
van een collega, de heer J. Petri.
2. De notulen van de vergadering van 21 
oktober 1971 worden voorgelezen en zonder 
wijzigingen goedgekeurd en getekend.
3. De voordracht van de heer Dekker is uit 
de volgende onderdelen opgebouwd :
a. het verbrandingsproces, blussing en blus- 
principe, blusstoffen en hun bluswerking;
b. brandbestrijding in het algemeen, scheeps- 
brandbestrijding op zee (bovendeks, laad
ruimen, machinekamer), koolzuurblussing in 
de machinekamer.
Na de pauze worden twee scheepsbranden 
behandeld, welke destijds in Rotterdam 
plaatsvonden, nl. aan boord van de Tsefat 
en aan boord van de Lucky. Dia’s tonen de 
verwoestingen, welke het gevolg zijn van 
deze branden. Van de gelegenheid tot het 
stellen van vragen wordt gebruik gemaakt 
door de heren ir. Van der Vorm, B. H. v. 
Schoonhoven van Beurden, prof. ir. J. H. 
Krietemeijer, J. G. F. Warris en A. Knuijver. 
Niettegenstaande het late uur blijken de aan
wezigen het op prijs te stellen dat een door 
de heer Petri opgenomen film van het 
blussen van een voor instructiedoeleinden in 
brand gezette hoeveelheid acryl-nitril wordt 
vertoond.
4. Bij de rondvraag blijkt geen der aan
wezigen het woord te verlangen.
5. Een hartelijk applaus onderstreept het 
dankwoord van de voorzitter, die om 23.15 
uur de vergadering sluit.

NIEUWSBERICHTEN
P E R S O N A L I A
Conrad en Stork Hijsch N.V., Haarlem
Met ingang van 1 januari 1972 zal als direc
teur van genoemde vennootschap aftreden 
de heer ir. G. G. Biezeno.

Technisch Bureau Mejjwaard N.V., 
Sliedrecht
Met ingang van 15 november 1971 werd tot 
directeur van genoemde vennootschap be
noemd de heer ir. D. Moolhuijzen, voorheen 
werkzaam bij de Hollandsche Aanneming 
Maatschappij N.V. te Rijswijk.

Phs. van Ommeren N.V., Rotterdam
De volgende heren maken deel uit van de 
Raad van Beheer en de algemeen- en bij
zonder gevolmachtigden, die bevoegd zijn ge
noemde vennootschap te verbinden :
Raad van Beheer: C. D. Matthijssen, P. van 
der Vorm, R. F. de Waal.
Algemeen gevolmachtigden : J. Hudig Dzn., 
M. J. Muller (Zeerederij), ir. J. J. Surie, 
P. F. M. Kraft (Binnentankvaartbedrijf), 
J. Noordhoek, A. J. Metzlar (Tankopslag- 
bedrijf), drs. F. van der Mark (Financiële 
Afdeling). Bijzonder gevolmachtigden met 
de titel van hoofd van dienst: Mr. F. W. de 
Ridder (Afdeling Personeelsbeleid), ). W. 
Poelenije (Assurantie Afdeling). Bijzonder

gevolmachtigden met de titel van procuratie
houder : H. Sickens de Wal, A. W. Schwab 
(Zeerederij), J. Ruys, J. Jessurun (Binnen
tankvaartbedrijf), P. Delhaas, C. Noordhoek,
C. Bosman, J. de Keijser, J. Borsboom, L. 
van der Vaart, W. H. Heinrichs (bedrijfs
leider Tankopslagbedrijf Europoort), P. 
Maris, H. F. C. Haverman en A. van Rij 
(Financiële Afdeling).

Expertisebureau Bosdijk, Spjjkenisse
Met ingang van 15 november 1971 is het 
adres van bovengenoemd bureau geworden : 
Mercatorlaan 6, Spijkenisse-3300, telefoon : 
01880-7488, terwijl de tenaamstelling met 
ingang van dezelfde datum is geworden : 
Expertisebureau Bosdijk, Scheeps- en Werk
tuigkundig experts. Beëdigd taxateurs van 
binnenschepen en machinerieën.

Aansluiting Tollens bjj Franse groep
Het volledige aandelenpakket van de Neder
landse verffabriek Tollens & Co. N.V. te 
Rotterdam wordt, onder voorbehoud van 
toestemming door de officiële instanties, 
overgenomen door de Franse Société Euro 
péenne de Peinture et d’Outillage S.A. 
(S.E.P.O.) van de Britse Donald Macpherson 
Group Ltd.
Tot deze aandelenoverdracht werd besloten 
op grond van de zeer nauwe samenwerking 
die reeds jaren bestond tussen Tollens en
S.E.P.O.
Zij heeft geleid tot een situatie waarbij
S.E.P.O. meer dan de helft van de produktie 
van Tollens & Co. N.V. voor haar rekening 
neemt. Hierdoor werd Tollens & Co. N.V. 
de grootste Nederlandse exporteur van verf- 
produkten naar Frankrijk. Tollens & Co. 
N.V. werd in 1968 overgenomen door de 
Donald Macpherson Group Ltd.
De huidige directie zal aanblijven en ook 
verder zal deze overname geen negatieve ge
volgen hebben voor de personeelsbezetting 
van de Nederlandse onderneming.

Instituut voor Scheepvaart 
en Scheepsbouw, Rotterdam
In november 1971 bedroeg het aantal be
zoekers aan het museum 1968 en aan de 
bibliotheek 161. Voorts werden er 1792 
boeken uitgeleend en 297 inlichtingen ver
strekt.

Technische Hogeschool, Delft 
Geslaagd voor het doctoraalexamen 
scheepsbouw kundig-ingcnieur
A. G. R. Binee, Noordwijk; H. Peereboom, 
Delft; H. W. F. Wortelboer, Hoogezand.

Geslaagd voor het doctoraalexamen 
voor vliegtuigboiiwkundig ingenieur
H. Haverdings, Haarlem; R. Jellema, Delft;
H. Koch, Amsterdam; C. J. M. Gresnigt, 
Vleuten; H. Ledeboer, Hoogeveen; P. L. van 
Daalen, Delft; W. W. M. Janssen, Am
sterdam; A. P. Bremer, Scheveningen;
H. W. M. Hoeijmakers, Delft (met lof); 
P. Karsten, Laren; F. W. Olivier, Eelde;
G. W. Vossen, Zandvoort; J. Smith, Amstel
veen, P. A. A. M. Somers, Schiedam.

Geslaagd voor het doctoraalexamen 
voor wiskundig-ingenieiir
W. R. P. C. Stiphout, Delft; F. W. J. F. 
Schilham, Leidschendam,
L. Ammeraal, Rheden; 1. van Katwijk, 
Dalfsen; J. van den Eikhoff, Leiden; J. W. 
de Kwaadsteniet, Zwijndrecht; J. W. M. 
Langendoen, ’s-Gravenhage; W. A. Velsink, 
De Lier; J. J. den Houting, Bilthoven; D.

Boelsma, Delft; A. Stamatiou, Nootdorp; 
T. J. B. M. Janssen, Dordrecht; P. W. Blom, 
Delft.

Nieuwe containerdienst voor 
Noordzee Veerdiensten
De Norbank, het nieuwe cellulaire container
schip van Noordzee Veerdiensten (North 
Sea Ferries) N.V. heeft 23 november 1971 
een nieuwe containerdienst tussen Rotterdam 
en Huil geopend. Het schip heeft een capaci
teit voor 91 20-voets lSO-units. Voorlopig 
biedt de dienst drie afvaarten per week in 
beide richtingen.
In Rotterdam meert de Norbank af bij 
Europe Container Terminus, in Huil in het 
Queen Elizabeth Doek. Volgend jaar febr. 
zal de nieuwe containerdienst worden uitge
breid met een zusterschip van de Norbank, 
de Norbrae, waarmee de capaciteit van de 
dienst op 5 afvaarten per week in beide 
richtingen wordt gebracht.

Absorptie pcrsliichtdrogers
De werking van de absorptie perslucht
drogers van Van-Air, Ver. Staten, berust op 
de absorptie van in de perslucht aanwezige 
waterdamp door een nieuw gepatenteerd 
droogmiddel „Dry-O-Lite 455" in tablet- 
vorrn, doorsnede 2 cm. De hygroscopische 
componenten van dit droogmiddel zijn onder 
hoge druk ingebed in een niet hygroscopi
sche oplosbare droogstof. Zodra de hygro
scopische bestanddelen verzadigd raken, lost 
de droogstof laagsgewijze op en geeft nieuwe 
onverzadigde lagen van het droogmiddel vrij 
voor het absorberen van waterdamp.
Een belangrijke eigenschap van dit droog
middel is dat de tabletten niet in hun geheel 
vervloeien, zodat de luchtstroom tussen de 
tabletten door niet belemmerd wordt. Bij 
een werkdruk van 7 ato en een luchtintrede- 
temperatuur van 20 °C is het verbruik van 
Dry-O-Lite 455 ca. 70 gram per 1000 Nnv' 
Perslucht. Bij een 8-urige werkweek zal men 
de droger dan 2 maal per jaar met (4. van t*c 
oorspronkelijke inhoud moeten bijvullen. 
Voorts werkt Dry-O-Lite 455 neutraliserend 
op de intredende perslucht, waardoor het 
persluchtsysteem tegen corrosie beschermd 
wordt.
De Van-Air absorptie persluchtdrogers 
maken deel uit van het leveringsprogramma 
van Geveke Werktuigbouw N.V. te Amster
dam.

Kunststoflagers
De Kring Tribologie (Wrijving, Smering en 
Slijtage) van de Bond voor Materialenkennis 
organiseert op donderdag 16 december a.s. 
een dag, gewijd aan het thema kunststof
lagers. De bijeenkomst wordt gehouden in 
restaurant Esplanade, Lucas Bolwerk, 
Utrecht, aanvangend om 10.00 uur.
Het programma ziet er als volgt u it:
— dr. ir. G. Salomon (Centraal Labora

torium TNO, D elft): „Einige Grundbe- 
griffe zum Thema”:

— Dipl. Ing. G. Erhard en Ing. E. Strickle 
(Badische Anilin- und Soda-Fabrik, 
Ludwigshafen): I -  "Reibungs- und Ver- 
schleissverhalten”; II -  „Berechnung der 
Belastbarkeit”;

— Dr. Ing. E. Grau (Kral Schmidt G.m.b.H., 
Neckarsulm): „Konstruktion und An- 
wendung wartungsfreier Gleitlager”;

— P. B. de Koo (Polypenco, Almelo): 
„Kunststoflagers in de praktijk”.

Na elke lezing zal gelegenheid worden ge
geven tot het stellen van vragen.
Nadere inlichtingen verstrekt het bureau van 
de Bond voor Materialenkennis, Stadhou- 
derslaan 28, postbus 9321, Den Haag-2078. 
T el.: 070-394930.
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Furmanite Continental N.V.
Furmanite Ltd. te Kendal, Fngcland, specia
listen in het dichten van lekken in de proces
industrie, en Metalock (Benelux) N.V. te 
Amsterdam, bekend door het koud-rcpareren 
van gietstukken, hebben besloten tot een 
nauwere samenwerking in de vorm van een 
nieuwe maatschappij, te weten : Furmanite 
Continental N.V., gevestigd te Amsterdam, 
Singel 318.
De activiteiten van Furmanite Continental 
N.V. kunnen als volgt worden omschreven :
— het geven van voorlichting, adviezen en 

hulp op het gebied van de industriële 
dichtingstechnieken,

— de verkoop van materiaal en gereed
schappen voor lekafdichting aan de in
dustrie,

— het instrueren en opleiden van personeel 
de bedrijven zelf,

— het afdichten van lekken en voorkomen 
van bedrijfsstoppen.

.Samenwerking Mammoet Transport 
en KNSM
De directies van Koninklijke Nedcrlandsche 
Stoomboot-Maatschappij N.V. en Mammoet 
Transport N.V., beide te Amsterdam, heb
ben overeenstemming bereikt over een nau
we samenwerking tussen beide ondernemin
gen op het gebied van het vervoer van zware 
stukken te land, op de binnenwateren en 
over zee in Europa en de overige vaargebie- 
den van de K.N.S.M. op het westelijk half
rond.
De totstandkoming van deze samenwerking 
is voor beide ondernemingen van groot be
lang. Na diepgaande studie is gebleken dat 
tussen Mammoet Transport en K.N.S.M. 
vele raakvlakken zijn die een nauwe samen
werking rechtvaardigen.
Mammoet Transport kan nu, in samenwer
king met de K.N.S.M., het complete vervoer 
van zware en volumineuze stukken van huis 
tot huis verzorgen, d.w.z. het transport over 
land, de opslag in de laadhaven, vervoer 
over zee en de opslag in de loshaven.
De industriële aanpak van het zware vervoer 
verkeert nog in een beginfase. Mammoet 
Transport en K.N.S.M. zijn van mening dat 
het geïntegreerde vervoer van zware stukken 
een grote toekomst heeft.
Voor de K.N.S.M. betekent deze samenwer
king dat een intensiever gebruik kan worden 
gemaakt van de schepen, uitgerust voor het 
vervoer van zeer zware stukken. De wijd
vertakte organisatie van de K.N.S.M.-Groep 
zal als intermediair optreden in de verschil
lende schakels van de transportketen.
Sea Transport Engineering N.V. (S.T.E.), 
het bekende technische adviesbureau waarin 
de K.N.S.M. een belang heeft, zal een in
breng leveren bij het ontwikkelen van toe
komstige produktiemiddelen, waarbij in het 
bijzonder wordt gedacht aan schepen, ge
schikt voor het vervoer van zware en volu
mineuze stukken.
De samenwerking wordt belichaamd in een 
kapitaaldeelneming van ca. 30 procent van 
de K.N.S.M. in Mammoet Transport N.V.

Overdrachten
Op 25 november 1971 is de tanker Philip 
Broere, gebouwd door de N.V. Scheepsbouw- 
werf v /h  De Groot & Van Vliet te Slikker
veer, in de vaart gekomen.
Het nieuwe schip heeft een totale lengte van 
81 m, een lengte tussen de loodlijnen van 
75 m, bij een breedte van 11,5 m en een 
diepgang van 5 m. Het draagvermogen is 
ca. 2160 ton. De voortstuwing geschiedt 
door een Industriemotor van 2080 pk, die 
het schip een snelheid van 13 knopen geeft. 
Het schip heeft 15 ladingtanks, t.w. 11 tanks 
met een capaciteit van 1315 m3, voorzien

van dimctcoating, en 4 roestvrijstalen cen- 
tertanks met dubbele bodem met een capa
citeit van 1218 m:! voor het vervoer van 
agressieve en gevaarlijke chemicaliën, zoals 
zuren, enz.
Voor het verwarmen van de lading zijn de 
zijtanks voorzien van verwarmingsspiralen, 
terwijl de centertanks indirect verwarmd 
worden.
Het beschikt voorts over uiterst moderne 
navigatie-apparatuur, zoals radar, gyrokom- 
pas, automatische piloot, Decca navigatie, 
echolood, VHF enz.
Het schip voldoet geheel aan de nieuwste 
veiligheidsvoorschriften van de IMCO (ln- 
ter-Government Maritime Consultative Or
ganisation).
De vloot van Gebr. Broere N.V. omvat thans 
11 kustvaarttankers, t.w.:
5 tankers van 750 ton, 3 van 1250 ton, 2 van 
2250 ton en het nieuwe schip van 2160 ton. 
Bovendien varen in de vloot van chemica- 
liëntankers van Gebr. Broere N.V. nog 3 
schepen in tijdoharter.
Over Gebr. Broere N.V. wordt verder me
degedeeld, dat de opslaginstallatie in Rottcr- 
dam-Botlek van de dochteronderneming 
Tank Terminal Rotterdam N.V. een begin 
heeft gemaakt met de bouw van een nieuwe 
tankput voor opslag van chemische Produk
ten, nadat een uitbreiding van 40.000 m3 in 
dienst werd gesteld.
Deze laatste uitbreiding omvat onder meer 
de bouw van roestvrijstalen en gecoate op
slagtanks, die men in april/mei 1972 in 
gebruik hoopt te nemen.
De opslagcapaciteit van de installatie van 
T.T.R. N.V. is thans 200.000 m3.
Daarnaast beschikt Gebr. Broere N.V. in 
Dordrecht eveneens over een tankopslag- 
installatie van 200.000 m3 en heeft deze 
onderneming een 50 %-aandeel in tankop- 
slaginstallaties te Middlesbrough (Enge
land) en Bilbao (Spanje).

Tewaterlatingen
Op 26 november jl. werd bij de Hollandse 
Scheepsbouw Maatschappij te Groot-Am- 
mers, dochteronderneming van de N.V. 
Scheepsbouwwerf voorheen de Groot en 
Van Vliet te Slikkerveer met goed gevolg 
te water gelaten het m.s. Geeststroom.
Dit containerschip wordt gebouwd in op
dracht van Waling van Geest & Zonen N.V. 
te ’s-Gravenzande.
De doop werd verricht door Mevr. P. C. 
Ridder- van Geest.
De Geeststroom  is geheel gelijk aan het 
reeds in 1969 afgeleverde containerschip
Geestduin.
Het is van het shelterdek-type met een bruto 
tonnage onder 500 brt.
De lengte over alles is 70,61 m bij een 
breedte van 10,25 m en een holte van resp. 
3,55 m en 5,50 m.
De deadweight zal ca. 1050 ton bedragen 
op het deltamerk. Het kan 113 containers 
vervoeren van 8 ft., die bij de rederij in ge
bruik zijn voor het vervoer van groenten 
en fruit.
De voortstuwing geschiedt d.m.v. een Bolnes 
dieselmotor van 1050 pk bij 500 omw./min. 
met reductiekast.
Verder is het schip uitgerust met hydrau
lische bedienbare pontonluiken fabr. Mac 
Gregor, met een boegschroefinstallatie fabr. 
Lips en hydraulische meerlieren.
De overdracht zal in februari 1972 plaats
vinden.

Zaterdag 27 november 1971 is op de werf 
van de Zaanlandse Scheepsbouw Maat
schappij te Zaandam het m.s. Silver Eirik 
te water gelaten. Dit schip is bestemd voor 
rederij Einar Bakkevig, Oslo. De Silver Eirik 
is een zwaveltanker met twee vaste tanks van

elk 1625 m3 inhoud, die volgens een geheel 
nieuw ontwerp is gebouwd.
Om de zwavel in vloeibare toestand te kun
nen vervoeren, dient deze warm te worden 
gehouden. Daartoe is een verwarmingsinstal- 
latie ingebouwd, bestaande uit verwarmings
spiralen rond de tanks, waar doorheen van
uit de machinekamer voortdurend hete olie 
wordt gepompt. Tevens is een speciaal ven
tilatiesysteem aangebracht.
De afmetingen van het schip zijn: lengte 
over alles 96,84 m; breedte 15,96 m; holte 
9,23 m; diepgang geladen 7,45 m; draag
vermogen 6000 ton.
De voortstuwing zal geschieden door middel 
van een Werkspoor motor type 6 TM 410, 
met een vermogen van 3600 pk bij 550 toe
ren, met een reductie tot 190 toeren. De 
hiermee bereikbare snelheid bedraagt 13 
knoop.
De machinekamer is zodanig geautomati
seerd en beveiligd, dat met een minimum 
aan machinekamerbezetting kan worden ge
varen.
De Silver Eirik wordt gebouwd onder klasse 
Norske Veritas ijt 1 A l 1CE C en EO.

Verkochte schepen
Het m.s. Amsterdam  van een Zwitserse 
maatschappij, dat geruime tijd gecharterd 
werd door de Rederij Zwaag te Amsterdam, 
is door bemiddeling van Maritiem Bureau 
J. E. den Brave te Amsterdam verkocht aan
H. W. Rensen te Rotterdam,
Het schip werd in 1954 gebouwd, meet 50 x
7,50 x 2,20 m, heeft 45 hutten voor 90 
passagiers en is voorzien van een 430 pk 
M.W.W.-dieselmotor.

Via bemiddeling van Supervision Scheep
vaartbedrijf te Rotterdam, is het Engelse 
m.s. Tartar Prince, 1.432 tons d.w., gebouwd 
1959, 1.800 pk Deutz hoofdmotor van de 
British & Continental Steamship Co. Ltd., 
London (dochteronderneming van Phs. van 
Ommeren N.V.) verkocht aan Heerema En
gineering Group te ’s-Gravenhage. Bij Boe- 
le’s Scheepswerf & Machinefabriek te Bol
nes zal het worden omgebouwd tot explo- 
ratie-vaartuig. De overdracht heeft inmid
dels plaatsgevonden.

T E C H N I S C H E  I N F O R M A T I E

Kléber-ACORN „booms” voor het 
insluiten van olievlekken
Tussen de Engelse fabriek ACORN Marine 
Booms en de welbekende Franse onderne
ming Kléber-Colombes is recent een over
eenkomst gesloten ten aanzien van de pro- 
duktie en distributie van de verschillende, 
oorspronkelijk door ACORN ontwikkelde 
„booms” systemen.
De reeds jaren met ACORN bestaande re
latie tussen Avio-Diepen N.V. Ypenburg 
(Rijswijk Z.H.) wordt voortgezet met de 
„Pollution Control Division” van Kléber- 
Colombes.
De eerste nieuwe produkt-ontwikkelingen 
zijn:
a. het Kléber-ACORN Mk. III „moored 
boom” systeem, geschikt voor semi-perma- 
nente afsluiting van b.v. recreatie-gebieden, 
binnenhavens, meren, kanalen, e.d.
b. het Kléber-ACORN Mk. IV „close 
stowing H.D. boom” systeem, speciaal ont
wikkeld voor plotseling optredende nood
situaties op plaatsen waar permanente af
sluiting niet mogelijk is hoewel het gevaar 
van vervuiling door olie steeds aanwezig is.
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