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HET VERRE O O ST EN  ” C O N T A IN E R IS E E R T  Z I C H ”
Einde van deze m aand gaat een on t
wikkeling van start, die in de geschiede
nis van de w ereldscheepvaart haar w eer
ga niet kent. Dan begint nam elijk offi
cieel de containerverbinding tussen 
E uropa en het V erre Oosten. Als eer
ste volcontainerschip in deze dienst a r
riveert op 25 januari in de haven van 
Rotterdam  het Japanse s.s. K am akura  
M aru. Op de 27e w ordt er naar aanlei
ding van deze kom st in  H ilton een on t
vangst georganiseerd, w aarvoor 800 ü 
1000 m ensen zijn uitgenodigd. Bussen 
zullen pendelen tussen het hotel en de 
term inal van U nitcentre, w aar het J a 
panse schip zal afm eren.
De N ippon Yusen Kaisha is een van de 
partner-rederijen in de internationale 
groep van m aatschappijen, die onder de 
naam  T rio  de geregelde volcontainer- 
dienst op het V erre O osten exploiteert. 
D e andere Japanse deelnem er is M itsui- 
OSK, en verder participeren  in T rio  het 
W estduitse concern van H apag-Lloyd 
en het Britse redersconsortium  Over- 
seas C ontainers L im ited. Deze indruk
wekkende com binatie zal gezamenlijk 17 
volcontainerschepen in de vaart op het 
V erre Oosten brengen; elk van deze 
schepen behoort m et ca 55.000 b rt tot 
de zogenaam de derde generatie-contai- 
nerschepen en elk kan m eer dan 2100 
twintig-voeters o f equivalenten van 40 vt 
vervoeren. D e K am akura  M aru is het 
eerste vaartu ig  van de zeventien dat in 
dienst w erd gesteld. Een m aand later 
kom t het volgende schip, de Rhine M a
ru van M itsui-OSK.

De Europese deelnem ers van T rio  heb
ben to t dusver twee van deze reuzensche
pen te w ater gelaten, nam elijk de T okyo  
Bay voor de O CL en de H am burg E x 
press voor H apag-Lloyd. Beide sche
pen w orden in W est-D uitsland gebouwd, 
de T okyo  Bay bij H ow aldtswerke- 
Deutsche W erft, de H am burg Express  
bij Blohm & Voss. D e belangstelling tij
dens de stapelloop van beide vaartuigen 
was enorm , en terecht, w anneer m en zich 
realiseert w aar het eigenlijk om gaat. De 
zeventien schepen van de T rio  vertegen
woordigen een investering, die door de 
directie van H apag-Lloyd voorzichtig 
w ordt geschat op 2,7 m iljard M ark.

Als eind 1973 alle schepen in dienst 
zullen zijn gesteld, zal er elke week in 
beide richtingen een afvaart met een vol
containerschip w orden geboden.

In eerste instantie varen de schepen op 
de Japanse havens, w aar druk w ordt ge
w erkt aan de ligplaatsen. V erm oedelijk 
kom en er bij elkaar tw aalf, alle gele
gen aan de baaien van Tokio, O saka en 
Ise. Geleidelijk aan zal ook H ongkong 
in de algehele containerisatie van het 
V erre Oosten w orden betrokken. In de
ze haven beschikt men over uiterst m o
derne ligplaatsen en het „containerpo- 
tentieel” van H ongkong w ordt door 
deskundigen zeer groot genoem d. Ten 
slotte zullen de schepen van de T rio  
ook de havens van Singapore en M a
leisië gaan bedienen. Eén deel van het 
vaargebied in het V erre Oosten kom t 
voorlopig nog niet voor containerisatie 
op grote schaal in aanm erking, dat zijn 
de Philippijnen. D aarheen zullen dus 
voorlopig nog schepen van het conven
tionele type blijven varen, doch afgezien 
van dit segment in het to tale vaargebied 
en van de aanvullende „gew one” afvaar
ten, die voorlopig nog nodig zijn, zullen 
de conventionele schepen op deze route 
geen em plooi m eer vinden en zullen zij 
daarom  verdwijnen.

Sir A ndrew  C richton, de president-direc- 
teu r van de OCL, zei tijdens de stapel
loop van de T okyo  Bay in H am burg, 
dat hij de doodsklokken voor de con
ventionele schepen al kon horen lui
den. Een krasse uitspraak, die niettem in 
volkom en duidelijk m aakt, hoe de be
trokken reders over de ontw ikkeling den
ken. De ondernem ing w ordt overigens 
nog im posanter, w anneer men rekening 
houdt m et het feit, dat het tenslotte niet 
bij 17 schepen zal blijven. N aast de T rio  
heeft zich nam elijk nog een tweede, klei
nere in ternationale redersgroep ge
vorm d, die eveneens gezam enlijk aan de 
volcontainervaart op het V erre O osten 
gaat deelnem en. D it is de zogenaam de 
Scan-D utch, een sam enw erking tussen 
drie Scandinavische rederijen, die trad i
tioneel op het V erre O osten varen (Wilh. 
W ilhelm sen van N oorw egen, Swedish

East Asia Line, van Zweden en Danish 
East-Asiatic van D enem arken) en onze 
eigen Nedlloyd. V oor rekening van de 
Scandinaviërs w orden vier grote contai
nerschepen gebouwd (één in Japan , twee 
bij Burm eister & W ain en één bij Ore- 
sundsvarvet), terwijl de N ederlandse p a r
ticipatie in de containervaart-derde ge
neratie zal geschieden m iddels twee 
schepen, die bij Brem er V ulkan w orden 
gebouwd.

H et kom t er dus op neer, da t uiteinde
lijk 23 van deze grote schepen het V er
re Oosten zullen gaan bedienen. Vrezen 
de reders niet dat er sprake zal zijn van 
overtonnage? H ebben zij niet geleerd de 
lessen van de containervaart op de 
N oord-A tlantic , de eerste grote in ter
continentale verbinding van deze trans- 
portm odus, w aar het aantal deelnem ers 
zo groot bleek te zijn, dat er van w inst
gevende vaart voorlopig geen sprake 
kon zijn? Als men de betrokken reders 
spreekt, blijkt dat zij de mening zijn toe
gedaan, dat alles er gunstig uitziet. De 
directies van H apag-L loyd en O C L zijn 
er geen voorstander van, dat T rio  u it
eindelijk een verbond sluit m et Scan- 
D utch en zo één grote m oloch vorm t, 
ook al zijn de voordelen van beperkte 
concurrentie beslist niet te versm aden.

Inhoud van dit nummer:

H et V erre Oosten „containeriseert 
zich”

K onstruktive M assnahm en zur 
V erhinderung der K avitation  an 
der R udersohle door J. Brix

D uw boot „W illem  B arendsz”

K ort verslag praktische 
corrosiedag 1971

N ieuw sberichten
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Een w oordvoerder van een der Japanse 
rederijen vertelde ons echter, dat zij niet 
afwijzend tegenover een dergelijke vorm 
van sam enw erking staan.
Hoe de situatie zich zal ontw ikkelen zal 
m oeten w orden afgewacht. O ndertussen 
doen zich ook belangrijke consequen
ties voor in de Europese havens. In 
E uropa zullen de Trio-schepen de ha
vens H am burg, Brem erhaven, R otter

dam  en Southam pton aanlopen. D oor 
het „m ain port effect” (d.w.z. de uit
schakeling van enkele aanloophavens, 
waar de conventionele schepen op het 
Verre Oosten plachten te komen), zal 
R otterdam  m eer lading te verwerken 
krijgen dan to t dusver het geval was. 
D aar staat tegenover dat door de m e
chanisatie aan de term inals, w aar de 
schepen behandeld w orden, een niet zo

grote behoefte aan havenarbeiders m eer 
zal ontstaan. De paradox  is dus duide
lijk: m eer lading, m inder havenarbei
ders. Hoe deze laatste ontw ikkeling dan 
weer zal passen in het sociale milieu, 
w aarover op het ogenblik door de w erk
gevers in de haven en de vakbonden van 
de havenarbeid druk w ordt onderhan
deld, is evenzeer nog een im ponderabi- 
lium.

LEVEN  O P  DE Z E E B O D E M

Japans Zeetopia Project

Op 1 oktober is een Japans C entrum  
voor zeew etenschap en -techniek inge
steld te bevordering van w etenschappe
lijk onderzoek betreffende de zee en de 
opleiding van personeel hiervoor.

H et behoeft geen betoog dat de zee, die 
71 pet van het aardoppervlak bedekt, een 
grote verscheidenheid van rijkdom m en 
bevat, zoals vis en andere levende we
zens, delfstoffen en bronnen van energie, 
zoals getijen en strom ingen, en boven
dien grote ruim te b iedt voor vervoer, 
recreatie en andere doeleinden.

Van al deze m ogelijkheden w ord t tot 
dusver nog op zeer bescheiden schaal 
gebruik gem aakt, nl. voor transport en 
visserij. D aarom  is er de laatste jaren  in 
Japan  een groeiende strom ing ontstaan 
om de rijkdom m en van de zee to t on t
wikkeling te brengen.

De eerste vereiste hiervoor is de bevorde
ring  van w etenschappelijk onderzoek van 
de oceaan en de opleiding van onder
zoekers en technisch personeel. Vele 
technische problem en op dit gebied be
hoeven nog oplossing, w aaronder de o n t
w ikkeling van m aterialen die lange tijd 
gebruikt kunnen w orden bij de im m ense 
druk onder w ater, com m unicatievraag- 
stukken, technieken voor afstandsbedie
ning van w erkzaam heden onder w ater en 
een systeem, dat het de m ens mogelijk 
m aakt lange tijd veilig onder w ater te 
werken.

Tegen deze ach tergrond  is het C entrum  
voor zeew etenschap en -techniek  inge
steld om alle w etenschappelijk onderzoek 
betreffende de zee in Japan  te stim uleren 
en te  coördineren.

H et centrum  zal in vijf ja a r  w orden vol
tooid in nauw e sam enw erking tussen in
dustrie, academ ische kringen en rege- 
ringsorganen. D e aanvankelijke staf van 
het centrum  telt 35 personen en het be
ginkapitaal 318 m iljoen yen (een rege- 
ringsbijdrage van 130 m iljoen en particu 
liere gelden ten bedrage van 188 m iljoen 
yen). H et centrum  is thans in aanbouw  
in Jokosoeka, p refec tuu r K anagaw a.

In 1975 zal het centrum  com pleet zijn 
en verschillende afdelingen tellen, w.o. 
de E erste Afdeling voor Experim enten 
en Research (medicijnen, duikm ateriaal 
en werk onderzee), de Tw eede A fdeling 
voor Experim enten en Research (natuur
kunde van de oceaan, oceanografische 
m etingen en vervuiling van de zee), de 
D erde Afdeling voor Experim enten en 
Research (visserij-technieken, opm etin- 
gen en technieken voor diepzee-ontw ik- 
keling) en de A fdeling voor Opleiding, 
naast de reeds bestaande Bestuursafde- 
ling (die een onderafdeling voor p lan 
ning heeft en een verbindingsbureau 
voor betrekkingen m et sam enw erkende 
organisaties).

Het centrum  zal w orden gehuisvest in 
een gebouw van drie verdiepingen met 
allerlei faciliteiten voor de opleiding van 
duikers en de beproeving van m ateria
len. V oorts zal een schip van 800 bruto  
ton w orden gebouw d voor oceanogra- 
fisch onderzoek.

Zeetopia Project

Als eerste pro ject heeft het centrum  het 
zogenaam de Z eetopia P roject overgeno
m en van het G enootschap voor de O nt
wikkeling van Onderzeetechniek.

H et drie jaar durende project om vat de 
bouw van een werkbasis op de zeebodem  
op 100 m eter diepte, w aar vier aq u a
nauten  een m aand kunnen leven. H et 
doel is bestudering van de fysiologische 
en psychologische conditie van aqua
nauten  tijdens hun  verblijf onder w ater, 
de bew oonbaarheid van de onderzeese 
basis te onderzoeken en de duurzaam 
heid van verschillende m aterialen en u it
rustingsstukken te beproeven.

V oor elk experim ent m et leven onder 
w ater is een speciaal systeem nodig om de 
geweldige w aterdruk  te  overw innen, die 
het voornaam ste beletsel vorm t. Bij het 
Z eetopia P ro ject bestaat dit systeem uit 
d rie elem enten, nl. de eigenlijke onder
zeese basis op de zeebodem , een hulp- 
boei aan de oppervlakte en een lift als 
verbinding tussen beide.

D e werkbasis is 11,8 m eter lang, 6,5

m eter hoog en 4,7 m eter breed. D e aqua
nauten  w onen en w erken in een cilindri
sche ruim te van 10,8 m eter lengte met 
een doorsnee van 2,3 m eter. In deze 
ru im te circuleert kunstm atige lucht (be
staande uit 87 pet helium , 10 pet stik
stof en 3 pet zuurstof), terwijl een spe
ciale inrichting de aquanauten  com for
tabele levensruim te biedt.

De hulpboei, die boven de werkbasis op 
het zeeoppervlak drijft, is 25 m eter lang 
en 11 m eter breed. D e boei is zo ge
construeerd dat het w erk ongestoord kan 
voortgaan bij w indsnelheden van 25 m e
te r per seconde of een getijstrom ing van 
1,5 knopen. V ia de boei w ordt de w erk
basis voorzien van stroom , vers w ater, 
voedsel en andere benodigdheden.

Bovendien registreert appara tuu r in de 
boei door m iddel van televisie en com 
m unicatieverbindingen de condities b in
nen en buiten  de werkbasis. Ook zijn 
er in de boei decom pressietanks aanw e
zig voor de aquanauten , die na gedane 
arbeid in de werkbasis naar de opper
vlakte terugkeren.

D e verbinding tussen de boei en de basis 
is een zeven ton wegende lift, w aarvan 
de kooi cilindervorm ig is en van binnen 
een diam eter heeft van 1,75 m eter en 
een hoogte van 2,84 m eter. D e lucht
druk  in de lift is dezelfde als in de w erk
basis.

H ierm ee voegt Japan  zich bij andere 
landen, zoals de V.S., de Sowjet-U nie en 
F rankrijk , w aar m en ook reeds is be
gonnen m et experim enten m et leven on 
der w ater.

Behalve he t Z eetopia P ro ject is het cen
trum  voornem ens een systeem te on t
w erpen dat de m ens in staat stelt lange 
tijd op  grote diepte te w erken, en voorts 
m ateriaal voor d it w erk te  ontw ikkelen 
en m ensen ervoor op te leiden.

V oor het door de zee om geven Japan 
is de ontw ikkeling van de m aritiem e 
hulpbronnen  een nationale aangelegen
heid. M en hoop t da t het nieuwe centrum  
hierbij een coördinerende rol zal kunnen 
spelen.

(Nieuws uit Japan, nr. 19 - 1971)
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K O N ST R U K T IV E  M A S S N A H M E N  Z U R  V E R H IN D E R U N G  DER 
K A V IT A T IO N  A N  DER R U D E R SO H L E

door Jochim B r i x ,  Alfred Nolte en S i e g f r i e d  Heinzel

Kavitationsversuche mit einer Ruderfamilie gleichen Profils, Einfluss der konstruktiven 
Massnahmen auf  die Strömungskrafte  des Ruders

1. EINLEITUNG UND PROBLEMSTELLUNG

In  letzter Zeit sind der HSVA m ehrere Falie von Ruder- 
sohlenkavitation bekannt geworden, die bereits nach relativ 
kurzer Betriebszeit von wenigen M onaten zu örtlichen Zer- 
störungen des R uderkörpers, insbesondere jedoch an der 
Rudersohle führten.
Bild l a  zeigt ein derartiges Schadensfoto. welches von der W erft 
N obiskrug G m bH , Rendsburg, freundlicherweise zur V erfügung 
gestellt w urde, Bild lb  eine dazugehörige, erlauternde Skizze.

Angesiohts des T rends zu im m er höheren Schiffsgeschwindig- 
keiten und  dam it auch steigenden, am  Propeller umgesetzten 
Leistungen, w erden die Schiffstechniker in Praxis und F or- 
schung zunehm end m it dem  Problem  von Kavitalionserschei- 
nungen an den A nhangen konfrontiert. D ie vorliegende A rbeit 
beschrankt sich auf die konstruktive G estaltung des unteren  
Ruderteiles zu r V erhinderung von Sohlenkavitation.
„L eitkappen” an der R uderunterkante sind ein  bewahrtes 
konstruktives M ittel zu r V erhiitung von K avitationserschei- 
nim gen an  der Rudersohle. H ierbei handelt es sich um  eine 
A brundung der R uderunterkante in G estalt von spharisch ge- 
krüm m ten Blechen, deren F orm  entsteht, w enn der durch 
Rotation des R uderprofils um  die M ittellinie entstehende 
Ström ungskörper der Lange nach halbiert wird. D iese K on- 
struktion ftihrt zu erheblichem  fertigungstechnischem  A ufw and 
und dam it zu betrachtlichen Kosten. M ehrfachen A nregungen 
der W erftindustrie folgend, nach einer einfacheren Ausgestal- 
tung des Ruders zu suchen, w urde eine Fam ilie aus insgesam t 
neun R udern gleichen Profils, jedoch verschiedener konstruk- 
tiver G estaltung der R uderunterkante , K avitationsversuchen 
unterzogen, wobei vollkom m en em pirisch vorgegangen w urde, 
also un te r verschiedenen A spekten en tstandene E ntw ürfe vor- 
lagen. A us diesem  G runde erwiesen sich einige V arianten  sogar 
als nachteilig, sind jedoch der V ollstandigkeit halber in diese 
M itteilung aufgenom m en w orden, zum al auch nachteilige E r- 
gebnisse fü r weitere U ntersuchungen richtungw eisend sein 
können.
F ü r  die zweckmaBig erscheinenden A usführungen und das 
N orm alruder m it scharfkantigem  Ü bergang von der Seiten- 
beplattung in das ebene Sohlenblech w urden die S tröm ungs
krafte  in R uderfreifahrten  erm ittelt. D iese V ersuche weisen 
schlieBlich den EinfluB der R udersohlenausgestaltung auf

SLITABLE SHIP RUDDER CONSTRUCTIONS W1TH 
RESPECT TO CAVITATION
Recently the H am burg Sh ipm odel Basin (H S V A ) lias been 
informeel about several cases o f  severe local rudder damages, 
especially at the lower part, caused by cavitation such as show n  
in Fig. !a  and explained in Fig. lb .
D ue to a continuous increase o f ship speed and consequently  
higher D .H .P. to be converted  by the ship propeller shipbuilders 
are confronted  with the problem  o f cavitation acting on the  
appendages. This paper contributes sortie proposals fo r  suitable 
rudder constructions in order to prevent cavitation at the rudder  
sole. Since these constructions influence the lift and  drag com - 
ponents o f  the rudder forces these hydrodynam ic forces have  
been investigated fo r  a basic rudder o f trapezoidal shape with  
N A C A -0025  thickness fo rm  and fla t sole and  fo r  three alter- 
native rudder designs o f  sa/ne basic profile fo u n d  to be less 
susceptible to sole cavitation.
For reasons o f com pleteness the results o f  cavitation tests in- 
clude also those o f constructions fo u n d  to  be disadvantageous. 
A  sim ple anti-cavitation rudder construction (shown in Fig. 2i) 
m ay be help fu l fo r  designing spade or underhung rudders less 
prone to sole erosion.

W iderstand und A uftrieb des R uders aus, zeigen also, ob und 
inwieweit h ierdurch die R uderw irkung beeinfluBt wird.

2. ANGABEN ZU DEN UNTERSUCHTEN RUDERN
Die Ruderfam ilie setzte sich aus neun R udern  trapezförm ig 
zugeschnittener Lateralfliiche gleichen Profils zusam m en, wie 
Spatenruder in aller Regel angetroffen w erden. D ie Ergebnisse 
der K avitationsversuche geiten natürlich  auch fü r H albschw ebe- 
ruder, wo der vordere, obere R uderteil als festcr R uderpfosten  
ausgebildet ist. Es ist anzunehm en, daB der in A bschnitt 4 m it- 
geteilte EinfluB der konstruktiven A usgestaltungen auf die S trö 
m ungskrafte der untersuchten S patenruder qualitativ auch fü r 
H albschw eberuder zutrifft.

Symmetrisches R uderprofil: N A C A  0025 
GröBte D icke t =  25 %  der Profiltiefe c 
D ickenrücklage: 30 % der P rofiltiefe c 
T iefenverhaltnis c0/ c u =  1,24 
Seitenverhaltnis A  —  0,976

Bild la . Erosionserscheinungen an der Rudersohle infolge Kavita- Bild lb. Erlauternde Skizze zu Bild la  
tion nach dreimonatiger Betriebszeit
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Bild 2b Bild 2c

Ruderausführung

Bild 2a

Rudercusfuhrung 2

I —I

Ruderausführung t Ruderausführung 6

Bild 2d Bild 2e Bild 2f

Ruderausführung 7 Ruderausführung 9

A

Bild 2h Bild 2i

Bild 2a zeigt UrnriB und Profil des Basisruders 1, die Bilder 
2b, 2c und 2d drei V arian ten  2, 3 und  4, die aus dem  R uder 1 
durch V erdrehen der R udersohle aus der H orizontalen  in eine 
Schraglage hervorgehen. D abei ist hier nur die Form , nicht 
aber die GröBe der Lateralflache verandert. D urch die au f diese 
W eise gegen die S tröm ung angestellte R udersohlenflache wird 
dort ein D ruckanstieg bzw. eine VergröBerung des D ruckes 
gegenüber der horizontalliegenden R udersohle (der Ausgangs- 
form ) erreicht, so daB sich die K avitation  dadurch verringern 
oder verm eiden lassen mi'iBte.

D ie R uderausführungen 5, 6 und 7 en tstanden un ter Beibe- 
haltung des Basisum risses von R uder 1, dem  G edanken  folgend, 
die bei gelegtem oder in M ittschiffslage befindlichem  R uder 
auftretenden  Ü berdruckzonen  in  der U m gebung des Staupunk- 
tes m it dem  G ebiet kavitationsverursachenden U nterdrucks 
durch System e von R öhren zu verbinden. D iese R uderausfüh
rungen sind in den B ildern 2e, 2f und 2g skizziert.
Bild 2h zeigt die R uderausführung  8 gleichen Um risses wie 
R uder 1. D er U bergang zwischen Seitenbeplattung und Sohlen- 
platte ist kreisbogenartig ausgeführt, w odurch  die K onstruktion 
in R ichtung Leitkappenausführung tendiert. W ie bei dieser 
scheint jedoch die Fertigung eines dem gesam ten Profil fol- 
genden kreisbogenförm igen Ü bergangs —  etwa aus gebogenem , 
dickwandigem  Stahlrohr, welches anschlieBend aufgeschnitten 
w ird —  angesichts der durch  W arm espannungen zu erw arten- 
den V erform ungen doch rech t aufw endig zu sein.
Bild 2i zeigt die R uderausführung  9. D ie R udersohle ist an

der R udervorkante kreisbogenförm ing hochgezogen, wobei das 
Sohlenblech n u r einfach —  dem  Bogenverlauf folgend —  zu 
krüm m en ist. H ieran  schlieBt die entsprechend w eggeschnittene 
Seitenbeplattung an, w obei die SchweiBkante geringfügig ab- 
gerundet wird.

3. KAVITATIONSVERSUCHE 

3.1. Vcrsuchseinrichtung
D ie in diesem  A bschnitt m itgeteilten U ntersuchungen m it den 
vorstehend beschriebenen R uderm odellen w urden im kleinen 
K avitationstunnel der H SV A  ausgeführt. Es handelt sich hier- 
bei um  einen geschlossenen, w assergefüllten R ingkanal m it 
einem  quadratischen M eBstreckenquerschnitt von 400 X 400 
mm. D er D ruck  in der M eBstrecke ist in w eiten G renzen 
regelbar und laBt sich zwischen 1,0 atü und einem  U nterdruck, 
der n u r wenig über dem  D am pfdruck  des W assers liegt (0,02 
ata bei 17° C), variieren. D ie W assergeschwindigkeit in der 
M eBstrecke kann m it H ilfe eines kontinuierlich regelbaren 
P um penantriebs zwischen 0 und 5,5 m /s  eingestellt werden. 
D urch  die bauliche K onzeption des Tunnels, insbesondere 
durch  die der M eBstrecke vorgelagerte D üse w ird einerseits an 
den W andungen in der M eBstrecke eine séhr dünne G renz- 
schicht und andererseits eine hohe G leichförm ichkeit der Ge- 
schwindigkeit über den  Q uerschnitt erreicht. D ie au f drei Seiten 
der M eBstrecke eingebauten Plexiglasfenster gewahrleisten die 
notw endige Beobachtungsm öglichkeit der V ersuchsobjekte. D ie 
R uderm odelle w erden an einem  durch die T unnelw andung ge-
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Foto 1. Kavitatioiisbild o =  1,4; a =  10°; R uder 1 Foto 2. Kavitatioiisbild  o =  1,4; a =  10°; R ader 2

Foto 3. Kavitatioiisbild o =r 1,4; a — 10°; Ruder 3

Foto 5. Kavitatioiisbild o =  1,4; a — 10°; Ruder 5

Foto 7. Kavitatioiisbild o — 1,4; a =  10°; Ruder 7 
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Foto 6. Kavitatioiisbild o =  7,4; a — 10°; Ruder 6

Foto 8. Kavitatioiisbild o =  1,4; a =  70°; Ruder 8
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Foto 4. Kavitatioiisbild n — 1,4; a =  70°; Ruder 4



Foto 9. Kavitationsbild n =  1,4; a — 10°; Ruder 9 Foto 10. Kavitationsbild des Ruders 4 m it Blasenkavitation an der
Stelle der gröjlten Profildicke; a — 1,4; a =  10°

führten Schaft befestigt, der sich iiber eine entsprechende Vor- 
richtung von auBen her verdrehen laBt, w odurch die Einstel- 
lung beliebiger Ruder-(Anstell-)w inkel möglich wird.
D a es sich bei der zu beobachtenden K avitation in ihren ver- 
schiedenartigen Einzelerscheinungen meist um sich zeitlich sehr 
rasch andernde Vorgiinge handelt, hat es sich als zweckmaBig 
und vorteilhaft erwiesen, fü r die Q bjektbeleuchtung statt des 
norm alen kontinuierlichen ein stroboskopisches Licht zu ver
w enden. D urch das Zerhacken eines fü r das m enschliche Auge 
zu schnell ablaufenden und dam it nicht m ehr erfaBbaren Vor- 
ganges in E inzelbilder mit einer F requenz von beispielsweise 
ca. 25 H z wird eine differenzierte Beobachtung ermöglicht.

3.2 Der Bcgriff der Kavitationszahl o, Erscheinungsformen 
der Kavitation

F ü r alle Vorgange, bei denen K avitation erw artet oder be- 
fü rch tet w erden muB, w ird als dim ensionsloser D ruckbeiw ert 
die K avitationszahl

P — Pv

v2 • p /2

benutzt. D urch  die V erw endung dieses K ennw ertes o in der 
Darstellung der Versuchsergebnisse w erden diese vom M odell- 
maBstab w eitgehend unabhangig und können auf die GroB- 
ausführung übertragen werden, zum al fü r kleinere und m ittlere 
Anstellwinkel angenom m en w erden darf, daB der EinfluB der 
Reynolds-Zahl klein ist. Die einzelnen Symbole in der obigen 
G leichung haben folgende Bedeutung: p (k p /m 2): A bsoiuter 
statischer D ruck  an der betrach te ten  Stelle, d.i. die Sum m e aus 
L uftdruck und hydrostatischem  D ruck  y • h (mm WS A  k p /m 2) 
—  p v (k p /m 2): D am pfdruck  des M ediums (hier W asser; im

wesentlichen nur von der T em peratu r abhangig) —  q
kp s2

m1

. .  (1 )

Dichte des M edium s (hier im M odellfall q =  102; in der 
G roB ausführung je  nach Salzgehalt; fü r den A tlantik  im 
M ittel 104,5) —  v (m/s): U ngestörte A nström geschw indigkeit 
(des W assers gegen das zu untersuchende Objekt).
Bei den im Z usam m enhang m it diesen U ntersuchungen be- 
obachteten  K avitationserscheinungen können im wesentlichen 
die folgenden drei A rten  unterschieden w erden:

cc M
Bild 3. Grenzkurven für Kavitationsbeginn, Ruder 1

<X l°]
Bild 4. Grenzkurven für Kavitationsbeginn, Ruder 2
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a.*i
a.

tX foj

Bild 5. Grenzkurven für Kavitationsbeginn, Ruder 3

oC fo j

Bild 6. Grenzkurven fiir Kavitationsbeginn, Ruder 4

<X la]

Bild 7. Grenzkurven fiir Kavitationsbeginn, Ruder 9

<£M-

Bild 8. Grenzkurven für Kavitationsbeginn an der Rudersohle, 
Ruder 1 . . .  9
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Bild 9. Diagramm zur Bestimmung der Kavitationszahl
Kavitationszahlen in Abhangigkeit von Tauditief e und 
Anströmungsgeschwindigkeit

1. K avita tion  an der Rudersohle
Sie entsteht an oder d icht h in ter der E intrittskante und wird 
verursacht durch eine U m ström ung der Rudersohlenvorder- 
kante, bei der örtlich sehr hohe G eschw indigkeiten und dam it 
sehr niedrigc D rücke auftreten . (Siehe hierzu auch die Fotos 
N r. 1 bis 9). Ih rem  C harak te r nach ist diese E rscheinung als 
W olkenkavitation zu bezeichnen.
Zw ar war es das erk larte  Ziel dieser A rbeiten, die Rudersohlen- 
kavitation festzustellen und G egenm ittel zu finden, dennoch 
durften  die anderen K avitationsarten —  wie die Ergebnisse 
zeigen und w eiter unten im einzelnen noch erlau tert wird —  
dabei n icht auB er acht gelassen w erden.

2. B lasenkavitation
Diese beginnt au f dem  R uderkörper an den Stellen bzw. in 
den Bereichen, wo durch  die U m ström ung des Profils die 
gröBten Ü bergeschw indigkeiten1) entstehen. Das ist für den 
sym m etrischen F all (Anstellw inkel a =  0°) in der Niihe der 
gröBten Dicke. Im  F alie des angestellten R uders w andert dieses 
G ebiet m it zunehm endem  Anstellwinkel auf die V orderkante 
des R uders zu. bleibt dann  aber au f die Saug-(U nterdruck-) 
Seite beschrankt (s. hierzu auch F o to  N r. 10).

3. Randw irbelkavitation
Hierbei m ussen m ehrere F orm en  bzw. Entw icklungsstadien 
unterschieden werden,
a) Als erstes w ird bei V erkleinerung der K avitationszahl m eis
tens eine perlschnurartig  angeordnete K ette von einzelnen 
kleinen Blasen sichtbar, die irgendwo neben dem  R uder in der 
N ahe der R uderunterkante beginnt und sich abstrom seitig bis 
weit h in ter das R uder fortsetzt. D iese E rscheinung w urde in den 
D iagram m en als „Randw irbelblasenförm ig” bezeichnet und ist 
au f den Fotos N r. 1 im  A nfangsstadium  und Nr. 9 in einem 
fortgeschrittenen Z ustand erkennbar. D a diese K avitation  je- 
doch nicht direkt m it dem  R uderkörper in B erührung steht, 
kann  durch sie keine Erosion am R uder verursacht werden.

l) siehe z. B. [1] und dort angegebenen Profileigenschaften, in be- 
sondere für das Profil NACA-0024.

b) Eine andere E rscheinungsform  ist die in den D iagram 
m en als „interm ittierend” bezeichnete Randw irbelkavitation. 
Im U nterschied zu der „blasenförm igen” w ird diese „inter- 
m ittierende” Randw irbelkavitation als schlauchartiges G ebilde 
sichtbar, das sich teilweise in seiner G esam theit und teilweise 
nur in seinem vorderen Teil als instabil erweist, so dafi sich fü r 
den B etrachter ein standig wechselndes Bild von seinem V or- 
handensein und seiner Lange ergibt. Dabei kom m t es, ü b er 
einen gröBeren Zeitraum  betrachtet, jedoch kaum  einmal dazu, 
da!3 sich dieser Schlauch m it seinem vorderen Ende am  R uder 
anlegt, so daB m an annehm en kann, daB auch diese K avitation 
keine G efahrdung  des R uders darstellt. Das F o to  N r. 2 ver- 
anschaulicht diese F orm  der R andw irbelkavitation. N atürlich  
kann dabei das F oto , das m it einer Belichtungszeit von 10 fis  
aufgenom m en w urde, keinen E indruck von der zeitlichen V er- 
anderung der Erscheinung verm itteln.
c) D ie dritte und in  diesem Z usam m enhang die letzte A rt der 
R andw irbelkavitation ist in den D iagram m en m it dem  Begriff 
,,iegt sich ans R uder” gekennzeichnet. Sie geht entw eder aus 
der unter a) oder der un ter b) beschriebenen R andw irbel
kavitation bei w eiterer V erm inderung der K avitationszahl her- 
vor, und m an kann dabei von einer ausgebildeten und stabilen 
F orm  des Randwirbels sprechen. V on den drei erw ahnten 
R andw irbelentw icklungsform en ist diese die einzige, die als 
mögliche U rsache fü r eine evtl. Erosion in Frage kom m t.

3.3. Versuchsdurchfiihrung und Ergebnisse
T ro tz der durch die V erw endung der dim ensionslosen K avi
tationszahl o auch fü r verschieden groBe Anström geschw indig- 
keiten gegebenen V ergleichbarkeit, w urden die Versuche im  
K avitationstunnel bei konstanter G eschw indigkeit ausgeführt, 
um  einen eventuellen EinfluB anderer K ennw erte, vor allem 
der Reynolds’ Zahl beim Vergleich der V ersuchsergebnisse der 
verschiedenen R uderform en auszuschlieBen. D ie auf die m itt- 
lere R udertiefe bezogene Reynolds’ Zahl betrug w ahrend der 
K avitationsversuche Rn =  0,9 • 10".
Bei den V ersuchen w urden  die Anstellw inkel a vorgegeben und 
der D ruck  in der M eBstrecke —  ausgehend vom atm ospha- 
rischen —  solange verandert, bis eine der un ter 3.2 beschrie
benen K avitationserscheinungen festgestellt werden konnte. In 
diesem Punkt w urde die D ruckabsenkung gestoppt und der 
herrschende D ruck p in der H öhe der R uderunterkante gemes- 
sen. D am it w urde entsprechend der Form el (1) die K avitations
zahl bestim m t. E ine jeweils ausreichende Anzahl von MeB- 
punkten (Anstellwinkeln) lieferte fü r  die verschiedenen E r- 
scheinungsform en die in Bild 3 bis 8 als K urven aufgetragenen 
F unktionen  a =  f(a).
Z u  diesen Ergebnissen sei grundsiitzlich verm erkt, daB es sich 
bei allen der in Bild 3 . . . .  8 gezeigten D iagram m en —  wie 
sich aus dem beschriebenen V ersuchsverfahren ergibt —  um  
G renzkurven handelt, die jeweils den Beginn der betreffenden 
K avitationserscheinung charakterisieren. In  dem G ebiet ober- 
halb einer K urve tritt also die entsprechende E rscheinung nicht 
auf, w ahrend sie unterhalb  m it w achsendem  A bstand (von der 
K urve) an In tensitat und A usdehnung zunim m t.
Das D iagram m  Bild 8 zeigt den Vergleich der verschiedenen 
untersuchten  R uder hinsichtlich der K avitation an der R uder
sohle. Im  V ergleich zur A usgangsform  1 liegen die W erte für 
die R uder 5, 6 und 7 im gesam ten un tersuchten  Anstellw inkel- 
bereich (0°— 25°) höher. N iedriger und dam it besser liegen 
dagegen die A usführungen 2, 3, 4, 8 und 9.
Es kann also festgestellt w erden, daB das den V arianten  5, 6 
und 7 gem einsam e K onstruktionsprinzip der A nordnung von 
V erbindungsröhren  n icht den erhofften  E rfo lg  hatte, w ahrend 
alle anderen R uderform en V erbesserungen —  von unterschied- 
lichem  AusmaB —  in bezug au f die R udersohlenkavitation er- 
brachten.
AuBer den K urven fü r den Beginn der K avitation an der R u
dersohle ist in  dem  D iagram m  von Bilfd 8 auch noch die 
G renze fü r  den Beginn der B lasenkavitation eingezeichnet. 
D iese gilt fü r  alle hier untersuchten Ruder und ist unabhangig 
von den verschiedenen V arian ten  der R uderunterkante bzw. 
Sohle, da sie n u r durch  die P rofilfo rm  beeinfluBt wird. D a diese 
A rt der K avitation (Blasen) erfahrungsgem aB zu Erosionen 
führt, erscheint es wenig sinnvoll, durch besondere A nstrengun-
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Bild 10. Auftriebsbeiwerte C l der Ruder 1, 2, 8 und 9 als Funktion 
des Anstellwinkels a; R n — 0,8 ■ 106

gen versuchen zu wollen (beispielsweise) den Beginn der K avita- 
tion an der R udersohle wesentlich un ter den fü r die Blasen- 
kavitation zu verlegen. B etrachtet m an das in Bild 8 gegebene 
D iagram m  un ter diesem G esichtspunkt, stellt m an fest, daB der 
Beginn d e r  R udersohlenkavitation nur bei R uder 9 im gesamten 
Anstellw inkelbereich und bei R uder 4 fü r Ruderw inkel gröBer 
als etwa 3° un terhalb  der G renzkurve fü r Blasenkavitation liegt, 
w ahrend bei den R udern 1, 2, 3 und 8 die R udersohlenkavita
tion bis zu A nstellw inkeln von 22°, 21°, 17° und 18° eher als 
die B lasenkavitation eintritt. Bei den R udern  5, 6 und 7 wurde 
im gesam ten untersuchten  A nstellw inkelbereich Sohlenkavita- 
tion eher als B lasenkavitation beobachtet.
AuBer den genannten und in Bild 8 dargestellten K avitations- 
fo rm en darf bei der G estaltung eines möglichst kavitationsfrei- 
en R uders auch die Randw irbelkavitation n icht auBer acht ge- 
lassen w erden. Bei der h ier beschriebenen V ersuchsreihe zeigte 
sich nam lich, daB bei A nw endung bestim m ter K onstruktions- 
m erkm ale W echselbeziehungen zwischen R udersohlen- und 
R andw irbelkavitation eintreten können. W ird z.B. durch eine 
bestim m te konstruktive M aBnahm e die Rudersohlenkavitation 
verm indert, kann gleichzeitig die R andw irbelkavitation zuneh- 
men. D as ist bei den hier untersuchten R udern  2, 3 und  4, also 
bei der m ehr oder weniger schrag gegen die H orizontale ange- 
stellten R udersohle der Fall. A ls G renzfall kann zur Vervoll- 
standigung dieser B etrachtungen die A usgangsform  (R uder 1) 
mit horizontaler R udersohle einbezogen werden. D er Ü ber- 
sichtlichkeit halber w urde fü r die R uder 1, 2, 3, 4 und 9 jeweils 
ein D iagram m  erstellt, welches neben den bereits diskutierten 
G renzkurven fü r  den Beginn von Rudersohlen- und Blasen
kavitation auch (zum Teil sogar fü r zwei Entw icklungsstadien) 
die G renzkurven fü r den E in tritt der Randw irbelkavitation ent- 
halt. Diese D iagram m e sind in den Bildern 3 bis 7 gegeben.
E in  Vergleich dieser D iagram m e zeigt, daB die Rudersohlen-
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Bild 11. Widerstandsbeiwerte Cd der Ruder 1, 2, 8 und 9 als Funk
tion des Anstellwinkels a; R„ =  0,8 . 10&

und die R andw irbelkavitation entgegengesetzte Erschcinungs- 
tendenz aufweisen. W ahrend die erstere mit steigendem  Sohlen- 
anstellwinkel bei im m er kleineren K avitationszahlen beginnt, 
verlagert sich gleichzeitig die Randw irbelkavitation in umge- 
kehrter R ichtung. D as Fehlen der K urven „R andw irbelkavita
tion legt sich am R uder an ” in den D iagram m en der B ilder 3 
und 7 bedeutet, daB im  untersuchten A nstellw inkelbereich dieser 
Zustand bei den R udern 1 und 9 nicht zu beobachten war. D as 
gleiche gilt fü r die R uderausführung 8.
U m  die praktische H andhabung der D iagram m e zu erleichtern, 
ist in Bild 9 der durch G leichung (1) gegebene Zusam m enhang 
zwischen K avitationszahl o einerseits und A nström geschwindig- 
keit v (kn) und Tauchtiefe h (m) andererseits dargestellt.
D ie in der vorliegenden A rbeit beschriebenen V ersuche fanden 
unter idealisierten A nström bedingungen statt, da bei einer der- 
artigen Versuchsserie die V ielfalt der R uderanordnungen be- 
züglich des Schiffes und des Propellers n icht berüoksichtigt 
w erden konnte. D ie H aupteinfluB faktoren hierbei sind die GröBe 
des örtlichen N achstrom s und  die GröBe der örtlichen Zusatz- 
geschwindigkeit im Propellerstrahl, sofern das R uder h in ter 
dem P ropeller angeordnet ist. U n ter Berücksichtigung dieser 
EinfluBfaktoren ist bei Benutzung von Bild 9 oder G leichung 
(1) fü r v (kn, m /s) die örtliche G eschwindigkeit

v (kn) =  vs (1 —  w) +  2  U a . f  (x) (2)
einzusetzen, worin

vs (kn) =  Schiffsgeschwindigkeit,
w (— ) =  örtliche N achstrom ziffer und

2 U a (kn) =  örtliche A xialzusatzgeschwindigkeit im
Propellerstrahl weit h in ter dem  P ropeller m it

0,5 <  f (x) <, 1,0 sind.
G eht man jedoch davon aus, daB die bei den Vergleichsversu- 
chen erm ittelten U nterschiede im  K avitationsverhalten auch
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für das am  naturgroBen Schiff bcfindlichc Ruder geiten, bieten 
die Ergebnisse wertvolle K onstruktionshinw eise zu r E indam - 
mung oder V erhütung der R udersohlenkavitation.
AbschlieBend sei darau f aufm erksam  gem acht, daB sich E in tritt 
und AusmaB der M aterialschaden infolge K avitalions-Erosion 
als eine Funktion  der E inw irkungsdauer darstellen. Mit Rück- 
sicht h icrauf wird die konstruktive G estaltung des R uders auch 
vom Schiffstyp beeinfluBt, m it welchem die F requenz von Ru- 
deraktionen und die GröBe der dabei auftretcnden  Ruderwinkel 
eng verknüpft ist.
F ü r die meisten F rachtschiffstypen dürfte  es genügen, wenn der 
Bereich kleiner Ruderw inkel fü r die K avitationsbetrachtungen 
zu G runde gelegt w ird, da nur in seltenen A usnahm e- oder 
N otm anövern  von dem  vollen, zu r V erfügung stehenden R uder- 
w inkelbereich G ebrauch gem acht wird. Es m ag nicht unerw ahnt 
bleiben, daB ein im  Propellerstrahl angeordnetes R uder bereits 
in der M ittschiffsruderlage durch die D rallkom ponente des 
Strahls eine betrachtliche Schraganström ung erfahrt. D ie hier- 
durch  bedingte N ullw inkelverschiebung (R uderw inkel <5 —  
Anstellw inkel «) muB daher bei B etrachtungen über die kavita- 
tionsfreien  R uderw inkelbereiche berücksichtigt werden.

4. EINFLUB DER ORTLICHEN RUDERAIJSGESTALTUNG 
AUF DIE STRÜMUNGSKRAFTE DES RIJDERS

W ie in A bschnitt 2 bereits dargelegt, ist die F rage nach  dem 
EinfluB der örtlichen R uderausgestaltungen auf die R uder- 
w irksam keit durchaus berechtigt und w urde daher fü r vier 
R uder der un tersuchten  Fam ilie in „R uderfre ifah rten” unter- 
sucht. Ü ber die V ersuchstechnik und M eBeinrichtung der 
HSVA w urde inzwischen in [2], A bschnitt 7 und Bild 28 aus- 
führlich  berichtet. D ie M essungen erfolgten m it den R uderm o- 
dellen 1, 2, 8 und 9 (Bilder 2a, 2b, 2h  und 2i), jedoch 2,5 facher 
GröBe derjenigen M odelle, die bei den K avitationsversuchcn 
A nw endung fanden , bei einer au f die M ittellinie der R uder 
bezogenen R eynolds’ Z ahl von R„ =  0,8 . 108 (— ).
Die M eBwerte W  (kp) und C  (kp) w urden verm öge der bekann- 
ten T ransfo rm ationen  (siehe [2], G l. 9) in die W iderstands- und  
A uftriebskom ponenten  D  (kp) und L (kp) 2) eines in Ström ungs- 
rich tung  o rien tierten  K oordinatensystem s um gerechnet und 
w erden m it der A nström geschw indigkeit v (m /s), der W asser

dichte p (  ^ ' 8— | und der R uderlateralflache A r  (m2) in 
\  m4 '

dim ensionsloser F orm  als A uftriebsbeiw erte2) Cj, (— ) =
2 . L

____________  (3) und W iderstandsbeiw erte CD ( - )  =
p . v2 . A,; 

2 . D
(4) angegeben.

p . v2 . A r

Bild 10 zeigt die A uftriebsbeiw erte C r (— ) der vier untersuch-

2) Der Ruderauftrieb ist als Ruderkraft senkrecht zur Anström-
richtung definiert, ist also nicht mit dem hydrostatischen Auftrieb zu
verwechseln.

ten R uderausführungen  1, 2, 8 und 9. D er EinfluB der örtlich  
vorgenom m enen, kavitationshem m enden A usgestaltungen ist 
als gering zu bezeichnen und kann durch entsprechende prozen- 
tuale V ergröBerungen der R uderflache kom pensiert w erden. 
Ist m an sich indessen der Tatsache bewuBt, daB die Bem essung 
der R uderflache bis heute keinen bindenden V orschriften  oder 
Em pfehlungen unterliegt, sondern aus der E rfah rung  oder 
statistischen E rfassungen erfolgt, liegen die in Bild 10 gezeigten 
Einflüsse der verschiedenen R uderausführungen auf deren  
hydrodynam ische E igenschaften als S teuerorgan innerhalb der 
T oleranzen fü r die Bemessung der RudergröBe.
D ie O ptim alvariante der R uderausführung 9 erweist sich jedoch 
dem unbehandelten  R uder 1 als nahezu gleichwertig. Bild 11 
zeigt schlieBlich die W iderstandsbeiw erte Cp (— ). Innerhalb  
kleiner bis m ittlerer Anstellw inkel a (°) ist zwischen den einzel- 
nen R uderausführungen kein signifikanter U nterschied festzu- 
stellen. Bei höheren Ruderw inkeln sind W irtschaftlichkeitsas- 
pekte der geraden K ursfah rt m it A nw endung einer m inim alen 
F olgefrequenz kleinster Ruderw inkel ohnehin bedeutungslos. 
Indessen ist aus Bild 10 zu ersehen, daB das R uder 2 m it 5° 
A bschtagung der R udersohle (siehe Bild 2b) als beste auftriebs- 
erzeugende V arian te der un tersuchten  R uderfam ilie gleichen 
Profils hervorgeht. Dieses Ergebnis kann dazu beitragen, den 
UmriB des R uders entsprechend auszugestalten, wenn es sich 
um  einen R uderen tw urf m it der untersuchten P rofilfo rm  der 
N A C A  00-Serie handelt.
Zu den A bsolutw erten der in Bild 10 und 11 dargestellten Strö- 
m ungskrafte der R uder ist zu bem erken, daB diese infolge des 
Endscheibeneffektes der M eBeinrichung fü r  etwa doppelt so 
groBe Seitenverhaltnisse der R uder, also etwa fü r A  =  2 gei
ten. D ie Richtigkeit der V ergleichsergebnisse un tere inander 
bleibt von diesem  E ffek t unberührt.

5. ZUSAMMENFASSUNG
Eine R uderfam ilie aus neun  R udern  verschiedener R udersohlen- 
gestaltungen w urde K avitationsversuchen unterzogen, um 
zweckmaBige K onstruktionen zu r V erhinderung von R uder
sohlenkavitation zu finden. Die Ergebnisse der V ersuche zeigen, 
daB auf die aufw endige F ertigung von L eitkappen verzichtet 
w erden kann, wenn die R udersohle kreisbogenförm ig oder 
viertelelliptisch an der R udervorkante hochgezogen und die 
zwischen Seiten- und Bodenbeplattung angelegte SchweiBnaht 
geringfügig abgerundet wird (Bild 2i). U n ter Beibehaltung der 
ebenen Rudersohle liefern indessen auch die R uder 2 und 3 
(Bilder 2b, 2c) und bei kreisbogenförm iger A usgestaltung der 
unteren R uderkante auch das R uder 8 (Bild 2h) sinnvolle, kavi- 
tationshem m ende K onstruktionen. D ie R uderw irksam keit w ird, 
wie erganzende M essungen der S tröm ungskrafte der R uder 
zeigten, durch derartige konstruktive M aBnahm en n u r nnwe- 
sentlich beeinfluBt.
Die V erfasser hoffen, der W erftindustrie m it der vorliegenden 
A rbeit bei der Lösung von aktuellen K avitationsproblem en be- 
hilflich sein zu können und  sehen Benachrichtigungen darüber, 
ob die em pfohlenen K onstruk tionen  die p raktische Bew ahrung 
fanden, mit In teresse entgegen.

o (°) 
Ar (m2) 

b (m) 
c (m) 

c0 (m)
cm (m) 
cu (m) 
C(kp) 
D (kp)

<5(°)
L (kp) 

W (kp)
CD ( - )  
C i. ( - )  

h [m] 
p (kp/m2)

Form eln und Symbole
Anstellwinkel pv (kp/m 2)
Ruderlateralflache
Ruderhöhe A  (—)
Rudertiefe (Lange), allgemein
desgl. auf Ruderoberkante ( )
desgl. auf Rudermitte
desgl. auf Ruderunterkante o (—)
Ruderquerkraft
Ruderwiderstand in Anströmrichtung
Ruderwinkel, bezogen auf die Schiffslangsrichtung 9 (kp . s2/m4) 
Ruderauftrieb senkrecht zur Anströmrichtung t(m)
Ruderwiderstand in Ruderlangsrichtung t (°C)
Widerstandsbeiwert v (m/s)
Auftriebsbeiwert v (m2/s)
Tauchtiefe vs (kn)
absoluter statischer Druck w (—)
(Luftdruck - f  hydrostatischer Druck) U a (kn)

=  Dampfdruck des Mediums bei der gegebenen 
Temperatur 

=  b2/AR =  Seitenverhaltnis

V ‘ Cm =  Reynoldszahl

 —■ — =  Kavitationszahl
v2

P -
p_

=  Wasserdichte 
=  gröBte Ruderdicke 
=  Wassertemperatur 
=. Anströmgeschwindigkeit 
=  kinematische Zahigkeit des Wassers 
=  Schiffsgeschwindigkeit ,
=  Nachstromziffer .•
=  Axialzusatzgeschwindigkeit im Propellerstrahl
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D U W B O O T  „W IL L E M  B A R E N D S Z ”

der Europese Waterweg-Transporten N.V. Rotterdam

Inleiding
N ad at E W T  ingaande 1 januari 1971 een groot vervoerscon- 
tract had verworven, diende haar vloot snel te worden uitgebreid 
m et een krachtige duwboot.
De M achinefabriek Baan H ofm an G orinchem , één der bedrij
ven uit de S.B.C. (Scheeps- en baggerbouw-Com binatie) kon de 
gunstigste levertijd bieden, op voorw aarde dat de technische staf 
der rederij haar volledige know-how ter beschikking zou stellen. 
D e uiteindelijke bouwtijd bedroeg 9 m aanden n a  afsluiten con
tract, w at gezien het wel zeer ongew one karwei voor Baan Hof- 
m an’s M achinefabriek een fraaie prestatie mag w orden ge
noem d.
E en van die m aatregelen hiervan is onder m eer geweest het op 
vijf verschillende plaatsen  vervaardigen van secties en onder
delen in de rom p en het sam enbouw en hiervan op een tot bouw
plaats getransform eerde kade bij de M achinefabriek Baan H of
man. De problem en bij de tewaterlating van het com plete casco 
zijn duidelijk te zien op figuur 1.
V oor de rederij zelf lag de zaak ook niet eenvoudig. N a de in- 
bedrijfstelling van de bestaande duw boten in de jaren  1959 t /m  
1962 was m ede onder invloed van de teruglopende resultaten in 
de R ijnvaart geen verdere nieuwbouw  van grote duwboten 
gerealiseerd.
H ierdoor was de ervaring van de technische staf nauwelijks 
m eer adequaat en moest de ontbrekende know-how snel op peil 
w orden gebracht toen de voortekenen van expansie zich aan
dienden.
Juist in deze periode bleek zich in de duw vaart een tendens te 
ontw ikkelen to t bouw van steeds sterkere duw boten w aar tot 
enkele jaren  tevoren een grens van 2500 pk als het uiterst haal
b aar en benodigd verm ogen werd beschouwd.
Zelfs bleek een F ranse rederij met het oog op toekom stige vaart 
m et 6 bakken, zich ernstig bezig te houden met ontw erpen van 
m eer dan 4.000 pk, w aarvan inderdaad in 1970 een duwboot, 
de Pierre Brousse, in dienst werd gesteld (zie Schip en W erf 
no. 8 van 17-4-1970, p. 166).
De E W T  heeft na vele overwegingen —  die daardoor mede aan 
leiding zijn geweest voor het eerst begin 1970 gereedgeko
men ontw erp —  gekozen voor een tussenweg, een verm ogen 
van 3.600 pk over 3 schroeven verdeeld, w aarvan zij van m ening 
is d a t hierm ede zeker op de Beneden Rijn nog met 6 bakken kan 
w orden gevaren. A nderzijds resulteert dit verm ogen bij de thans 
nog slechts toegelaten vaart met 4 bakken in een nog econom isch 
verantw oorde snelheidsverhoging.
D e E W T  achtte het niet doelm atig om te investeren in een ver
mogen dat de eerste jaren nog niet benut kan worden. 
Inm iddels hebben proefvaarten  met 6 bakken aan de verw ach
tingen voldaan, zie figuur 2.
De keus van 3 X 1200 pk leverde tevens het voordeel op dat de 
m achine-installatie van de bestaande en zeer recent n aa r 2400 
pk versterkte en geautom atiseerde 2-schroefs duw boten in het 
nieuwe ontw erp in 3-schroefs uitvoering kan w orden gecopieerd. 
V oor de vorm geving van het onderw aterschip w erd de hulp 
ingeroepen van een oude relatie der rederij, de bekende A m eri
kaanse adviseur mr. C. L. H orton.
Op basis van zijn veelzijdige ervaring m et 2- en 3-schroefs 
duw boten en de vele proeven, genom en in het N ederlands 
Scheepsbouwkundig Proefstation, kon een voor de Rijn aange
past ontw erp w orden gem aakt w aarvoor de tijdrovende sleep- 
proeven konden w orden verm eden. U iteraard  een welkom voor
deel bij de toch al zo krappe bouwtijd.

Scheepsbouwkundig ontwerp
In  een vroeg stadium  werd contact opgenom en met Bureau 
V eritas om to t een optim aal versterkte rom pconstructie te  ko
m en bij een m inim um  aan gewicht.
E én der problem en bij het ontw erp van duwboten is nam elijk 
het noodzakelijk sterk weggesneden achterschip —  de tunnels 
—  die p laats m oeten geven aan de boven de w aterlijn uitsteken
de schroeven.
H ierbij m oet w orden opgem erkt dat bij de m axim aal aanvaard 

bare diepgangen —  welke al naar gelang van het vaargebied 
kunnen liggen tussen 1,50 en 1,70 m —  en bij de eerdergenoem 
de verm ogens onm ogelijk de schroefdiam eter zo klein kan w or
den gekozen dat een tunnel kan w orden vermeden.
H ierdoor gaat niet alleen een aanzienlijk deel opdrijvend ver
mogen verloren, m aar w ordt de rom p juist daar verzwakt w aar 
de krachten van voortstuwing en besturing voor een aanm erke
lijk deel aangrijpen.
Een van de m inder aangenam e ervaringen met de thans 10 ja a r  
in bedrijf zijnde boten is wel dat een te licht geconstrueerd 
achterschip aanleiding geeft to t overm atige vibratie, die uitein
delijk leidt tot m ateriaalm oeheid binnen de geplande levensduur 
van het vaartuig.
Speciaal blijken in het verleden te zijn onderschat de krachten en 
m om enten die optreden in de schroefom m antelingen zelf (straal- 
buizen) en de bevestigingen hiervan aan de romp.
Ook de doorbuiging en torsie van het achterschip, aanleiding 
gevend to t een zwiep-effect, is destijds te weinig onderkend. 
Ook thans nog w ordt door velen een sterk trillend achterschip 
gezien als een onverm ijdelijk gevolg van de specifieke eisen, 
w aaraan een duwboot als ondiepw ater-schip moet voldoen.
D at betere resultaten bereikbaar zijn heeft de bij de W illem  
Barertdsz gevolgde constructie aangetoond.
De w anden van zijtanks en dekhuis vorm en als het w are een 
van achter tot voor doorlopend lijf van een op buiging belaste 
balk. Ook de binnenlangsschotten zijn opgenom en in het langs-

Fig. 1. Tewaterlating van het casco m.b.v. twee drijvende bokken 
aan de kade van Baan Hofman’s  Machinefabriek en Reparatiebedrijf 
te Gorinchem. (Foto : Tom Kroeze)
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Fig. 2. Willem Barendsz tijdens proefvaart met 6 duwbakken (15.000 ton lading) op liet Hollands Diep. (Foto: Ary Groeneveld)

verband. V erm eden zijn plotselinge overgangen, zoals deze vaak 
optreden bij verhoogde achterdekken en ach terkant dekhuis. 
Hoewel een onderbreking van het hoofddek ter p laatse van de 
m achinekam er een verzwakking van de rom p betekent, heeft dit 
juist bij een voorlijke plaatsing van de m otoren geen invloed op 
de stijfheid van het achterschip.
U iteraard  bestond de mogelijkheid om de langsschotten in het 
hoofddek door te trekken tussen de m otoren, m aar terw ille van 
een doelm atige m achm ekam erindeling is hiervan afgezien, zon
d er nadelige gevolgen zoals is gebleken.
Wel ontstond hierdoor de noodzaak om het vlak, dat nu  im m ers 
niet m eer aan de binnenlangsschotten kon w orden opgehangen, 
in dwarsscheepse richting tussen de tankw anden voldoende te 
verstijven.
D it is bereikt door het zg. Torsiekoker-systeem , w aarbij de tot 
m otorfundatie  verhoogde vrangen om en om w orden gekoppeld 
to t doosliggers overdw ars. Sam en m et de lijfplaat der langs- 
scheepsgeplaatste m otorfundaties vorm t dit geheel een zeer stij
ve en torsievrije, tussen de tankw anden hangende, basis voor de 
3 naast elkaar geplaatste hoofdm otoren.
D eze m ethode van vlakverstijving te r plaatse van de m achine
kam er werd trouw ens al eerder m et succes toegepast bij de 
om bouw  der bestaande duw boten van de rederij.
Een interessant detail vorm t de ophanging der straalbuizen. 
In  het verleden werd er nog vanuit gegaan dat de straalhuis zo 
mogelijk vrijhangend in de tunnel m oet w orden aangebracht. 
Proeven van H orton  hebben echter aangetoond dat het aanbren
gen van fairings, zoals aangegeven in figuur 3, niet alleen w ei
nig afbreuk  deed aan de voortstuw ende werking der buis, m aar 
bovendien naast een betere inklem m ing van de buis in de rom p 
nog aanzienlijk kan bijdragen to t de opdrijvende krach t in het 
achterschip.
U it recente m etingen is gebleken —  en ook de ervaringen m et 
de W illem  Barendsz duiden daarop  —  dat inklem m ing op deze 
wijze kan voorkom en dat het gehele achterschip van een duw 
boot door een in de eigen frequentie m eetrillende straalbuis 
w ordt aangestoten.

Een verdere bijzonderheid is de versterking der duwsteven door 
middel van azobé houtvulling. De staalplaat afdekking heeft to t 
functie om het hout tegen opstropen, afschilferen of andere 
vorm en van beschadiging te bescherm en. D e 20 cm dikke ba l
ken, welke op een aantal raam spanten  van het langsverband 
zijn opgelegd, dienen om de optredende puntbelasting bij aan 
varen der bakken te verdelen over het scheepsverband. 
D aarnaast w ordt door de m erkbare veercapaciteit, welke de 
balken bezitten, de nodige botsingsenergie teniet gedaan zonder 
dat dit to t blijvende vervorm ing aanleiding geeft.
De resultaten zijn to t dusver derm ate bevredigend, dat over
wogen w ordt de bakken zelf eveneens op deze wijze te bescher
men.
De duw knieën, eveneens van houtvulling voorzien, zijn aan de 
bovenzijde niet afgesteund tegen het dekhuis.

Fig. 3. Achteraanzicht casco. De fairings waarmee de straalbuizen 
aan de romp zijn verbonden zijn duidelijk te zien.

(Foto : Tom Kroeze)
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Figuur 4



De duw krachtcn welke bij het duwen van lege bakken aan kop 
van de knieën aangrijpen zijn zo gering dat deze vrije plaatsing 
volkom en verantw oord is.
V orm t de rom p met dekhuis op het hoofddek een integraal 
sterktedeel, het accom m odatiedekhuis is geheel zelfdragend uit
gevoerd, teneinde te voldoen aan de eis van een verende opstel
ling.
Bij deze uitvoering, welke in de laatste jaren  het afdoend an t
woord is gebleken bij de geluidshinderbestrijding aan boord van 
duw boten, kan het bovendekhuis com pleet afgebouwd geplaatst 
worden in een zeer laat stadium  van de bouw. Z eer zeker is een 
deel van de korte bouwtijd hieruit te verklaren.
Zelfs bestaat nog de mogelijkheid om in geval van zeer ernstige 
m otorschade het bovendekhuis af te nem en en de hoofdm otoren 
te verw ijderen via de perm anent aangebrachte luiken in topdek 
m achinekam er.
Hoewel dit laatste zich hopelijk niet zal voordoen is het toch 
ook nuttig  om rekening te houden m et een econom isch snellere 
veroudering van de m otoren dan van het casco.

Voortstuwingsinstallatic en machinekamer
In de m achinekam er staan opgesteld 3 stuks langzaam lopende 
direct om keerbare Brons-m otoren type G V E  van elk 1200 pk 
bij 375 om w /m in . Zie figuur 4.
Twee, dieselgeneratorsets van elk 200 kVA fabr. Scania/A sea, 
welke voortdurend  eikaars reserve zijn, verzorgen de stroom 
voorziening.
G een der hulpw erktuigen w ordt door de hoofdm otoren aange
dreven. Alle sm eerolie- en koelw aterpom pen, startluchtcom - 
pressoren e.d. zijn separaat opgesteld en w orden gedreven door 
380 V  50 c d raaistroom m otoren.
In  verband m et de overzichtelijkheid van de m achinekam er en 
het snel inw erken van personeel, staan alle pom pen opgesteld 
tegen het voorschot, da t tevens voorpiekschot is van de rom p. 
D oor consequent alle leidingen boven de vloer te m onteren 
werd deze overzichtelijkheid bereikt.
A chter in dc m achinekam er zijn de startluchtvaten opgehangen 
en staan de bijbehorende com pressoren opgesteld.
De m achinekam er geeft via w aterdichte deuren direct toegang 
to t de achtergelegen bergplaatsen die, met hun toegangstrap 
vanaf het achterdek, tevens een vluchtweg uit de m achineka
m er vorm en.
In de bergplaatsen, w aar de schroefassen doorheen lopen, kun
nen de schroefaslagers en de afdichting gecontroleerd worden. 
Zowel het kokerlager als het eindlager van de schroefas in de 
straalbuis is voorzien van „Johnson dem ountable hearings” , 
bestaande uit rubber segm enten welke axiaal opgesloten door 
drukringen, radiaal expanderen en aldus de lagerspeling tot een 
m inim um  reduceren.
Via de bergplaatsen is de stuurm achinekam er bereikbaar.
H ier staan  opgesteld 1 S tork-Jaffa hydraulische stuurm achine 
voor de gelijktijdige beweging der drie hoofdroeren, en 3 klei
nere S tork-Jaffa stuurm achines voor separate bediening van 
elk stel flankroeren. D oordat ook de elektrisch gedreven stuur- 
pom pen in deze ruim te zijn geplaatst, kon ook hier een com pacte 
en overzichtelijke leidingaanleg w orden gerealiseerd, m et als 
bijkom end voordeel dat de geluidsproduktie, welke onverm ijde
lijk m et deze hydraulische system en is verbonden, plaatsvindt 
op zo groot m ogelijke afstand van de slaapverblijven.
De m achine-installatie werd in hoge m ate voorzien van bewa- 
kings- en  signaleringsapparatuur voor 16-uur w achtvrij be
drijf. A utom atisering van het hulpbedrijf is uitsluitend toege
past voor de stroom voorziening. Bij uitval van één der genera
to ren  door w at voor oorzaak ook w ordt autom atisch overge
schakeld op de stand-by generator.
In  volgorde van belangrijkheid w orden vervolgens de hulpw erk
tuigen —  beginnend met de stuurpom pen —  autom atisch weer 
gestart, zodat b innen 6 seconden de stuurpom pen en binnen 
20 seconden de rest van de installatie w eer in bedrijf is. 
O ntw ikkeld in sam enw erking m et de Brons M otoren F abriek  
voldoet deze vorm  van autom atisering, w aarbij bewust werd 
afgezien van veel gecom pliceerder systemen m et autom atisch 
overschakelen op reserve hulpw erktuigen, al enige jaren  zeer 
goed aan  boord van de bestaande duw boten der rederij.
D e bediening der m otoren vindt geheel p laats vanaf de brug

Fig. 5. Alarmpaneel en elektrisch schakelbord in de machinekamer 
controleruimte. (Foto: Ary Groeneveld)

waarbij in de pneum atische toerenregeling een beveiliging is 
ingebouwd tegen te snel opvoeren van het toerental.
Bij wegvallende sm eeroliedruk w orden de m otoren autom atisch 
gestopt. A angezien voor elke m otor de smeeroliesystem en, even
als trouw ens de koelsystem en, volledig zijn gescheiden, blijft 
het altijd mogelijk om m et de overblijvende m otoren te m anoeu
vreren.
D e bew akings-/signalerings- en autom atiseringsapparatuur is 
ondergebracht in een van de m achinekam er afgescheiden con
trolekam er op het hoofddek.
Op een overzichtelijk paneel staat de gehele m achine-installatie 
in plattegrond afgebeeld en zijn de bew akingspunten door lam 
pen aangegeven. De s ta rt-/stopknoppen  der voornaam ste hu lp
werktuigen zijn eveneens in dit paneel aangebracht, w aardoor 
de plaats van storing d irect kan w orden gelokaliseerd. Zie fi
guur 5.
In de contro lekam er is tevens het elektrische schakelbord opge
steld met op de lessenaar het schakelplan aangegeven. Ook 
hier is in één oogopslag de bedrijfstoestand te overzien.
Zowel contro lekam er aan BB als w erkplaats aan SB, welke als 
toegangshuis voor de m achinekam er dienst doen, zijn voorzien 
van grote ruiten aan de m achinekam erzijde en van ram en aan 
de dienstgangzijde.
D oor de regelm atige passage van bem anning door de dienstgang 
welke tevens hoofdtoegang is to t de accom m odatie vindt, ook 
bij onbem ande m achinekam er, dank  zij deze doorkijkm o- 
gelijkheid onwillekeurig een visuele bew aking plaats.
In de m achinekam er is een volledig COa-brandblussysteem  aan
gebracht, bedienbaar vanaf dek.
S tandaard  routine bij het begin van een onbew aakte periode 
om vat het sluiten van voorkom ende deuren en kleppen m et het 
oog op een snelle bestrijding van eventueel u itbrekende brand. 
D oor de voorlijke plaatsing der m otoren en de direct daarboven 
liggende accom m odatie en brug ontstonden enige problem en 
m et de u itlaatgassenafvoer en ventilatie van de m achinekam er. 
Aangezien het uit oogpunt van geluids- en w arm teoverdracht 
ontoelaatbaar zou zijn om  u itlaa tschachten  dw ars door de ac
com m odatie te voeren, m oest noodgedw ongen zowel uitlaat- 
leiding als luchtafvoer n aa r ach terkant m achinekam er w orden 
gebracht.
O ndanks deze grote w arm tebronnen en de w arm te-ontw ikkeling 
van de m otoren zelf in de verhoudingsgewijs kleine m achine
kam er, voldoet het ventilatiesysteem  zeer goed. De, 3 stuks SF- 
ventilatoren  van cap. 11.600 m3/h .  elk geven voldoende luch t
overm aat om to t hoofddekniveau een aangenam e w erktem pera- 
tuu r te handhaven. W elisw aar is de tempei^atuur tegen boven
kan t casing aanzienlijk hoger, m aar door de directe afvoer op 
de hoogste punten  w ordt een ontoelaatbare stijging voorkom en. 
De m et buitenlucht geventileerde spouw tussen top  m achineka
m er en onderkan t dekhuis voorkom t verdere w arm tedoorgang 
n aa r de verblijven.
De grote omweg w aarlangs de m achinekam er ventilatielucht
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Fig. 6. Stuurhuis Willem Barendsz.

w ordt toegevoegd lijkt op het eerste gezicht onlogisch. Directe 
luchtaanzuigsystem en hebben echter het nadeel dat bij sterk 
stuivende ladingen in de geduwde bakken, een zeer hoge stof- 
concentratie direct in de m achinekam er w ordt gevoerd.
D oor de achterlijk geplaatste aanzuigroosters w ordt al aan 
zienlijk lagere stofbelasting bereikt. Bovendien kan het stof 
in de wijde aanzuigkanalen nog enigszins uitzakken.
Belangrijk is echter ook de mogelijkheid to t plaatsing van 
geluiddem pers die m oeten voorkom en dat het m achinekam er- 
geluid over dek en omgeving uitstraalt.
Beide overwegingen speelden ook een rol om de m achinekam er 
geheel af te sluiten en geen directe toegangsdeuren van dek te 
voorzien. De praktijk wijst uit dat deze altijd open staan uit 
een soms m isplaatst idee dat h ierdoor de ventilatie verbetert, 
w aardoor de met zorg aangebrachte voorzieningen voor geluid- 
wering in één klap nutteloos zijn geworden.

Het stuurhuis en de ergonomische aspecten hiervan
A an de stuurhuisinrichting zijn zeer vele discussies vooraf 
gegaan.
De laatste jaren  was in toenem ende m ate sprake van een re
ductie van personeel om de steeds stijgende loonkosten enigs
zins te com penseren. Onvermijdelijk betekende dit een taak
verzwaring van alle bem anningsleden, waarin slechts ten dele 
com pensatie werd gevonden in arbeidsbesparende w erkm e
thoden.
Tezam en met een toenem ende verkeersdrukte op de Rijn en 
de door geperfectioneerde navigatieapparaten zelden meer 
onderbroken continuvaart, kon deze taakverzw aring leiden tot 
overmatige belasting van stuurlieden en kapiteins, welke onder
meer aanleiding is geweest to t de invoering van het week 
op-week af-systeem.

(Foto: Ary Groeneveld)

D aarnaast en tevens geïnspireerd door de —  vooral van Duitse 
zijde gepropageerde —  „E inm annfahrstand” ontstond belang
stelling voor de tak van wetenschap die zich intensief bezig 
houdt met het onderzoek naar de relatie mens-m achine: de 
ergonomie.
Populair gezegd tracht de ergonom ie aan te geven op welke 
wijze de mens in zijn arbeid de minste belasting ondergaat, 
m aar ook w aar zijn belastinggrens ligt.
H et eerste effect is reeds diepgaand onderzocht en tal van aan
wijzingen om trent reikwijdte van de arm, krachtuitoefening, 
uithoudingen, vormgeving van handels en knoppen, plaatsing 
van arm aturen zijn reeds bekend.
H et tweede aspect is, althans voorzover dit de duw vaart be
treft, nog nauwelijks onderzocht.
D it laatste is de reden, dat de EW T voorzichtigheidshalve met 
de zo sterk gepropageerde „E inm annfahrstand” — de stuur- 
stelling waarin een man alleen alles doet —  uiterst voorzichtig 
is.
In uiterste consequentie houdt nl. het begrip E inm annfahrt 
in, dat onder de moeilijkste navigatorische om standigheden —  
zoals mist, regen, drukke vaart en com binaties daarvan —  één 
man alleen, naast radarobservatie, sturen, vaart regelen (lees: 
m otorenbediening) nog moet zorgen voor: M arifoon, navigatie- 
verlichting, verwarming, zoeklicht, intercom , maststrijken en 
alles w at vanuit het stuurhuis nog m eer te bedienen en te 
observeren valt.
In de opvatting van de EW T is dit niet wenselijk en zal men 
bij de stuurhuisinrichting wèl kunnen uitgaan van het principe 
„radarw aarnem en, sturen en vaart regelen door 1 persoon” , 
m aar kan het koste wat het kost onder handbereik brengen van 
de overige bedieningsapparaten, achterwege blijven.
Een andere en tegelijkertijd door derden zeer om streden opvat
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ting is, dat de besturing van een duw boot niet noodzakelijker
wijs zittend  hoeft te geschieden.
In tegenstelling nl. tot auto en vliegtuig, w aar staand sturen een 
onmogelijkheid is, laat de besturing van een vaartuig zowel zit
tende als staande bediening toe.
W anneer in de m oderne ergonom ische opvatting staand werk 
w ordt afgekeurd, zittend werk als uitstekend —  m aar zittend 
werk afgewisseld door staand —  als ideaal w ordt gezien, dan 
ligt het voor de hand hier bij een stuurhuisinrichting ook naar 
te streven.
Dit komt tevens tegem oet aan de natuurlijke neiging om bij het 
m anoeuvreren werkelijk „m et de neus tegen het venster” te 
gaan staan om nóg m aar beter te zien.
Niets is dan frustrerender w anneer men niet kan staan, om dat 
de handels —  uitsluitend op zittende bediening afgestem d —  
dan ineens te kort blijken te zijn.
In het stuurhuis van de Willem Barendsz werd getracht een 
com prom is te vinden door de m otorbedieningshandels wat meer 
op staande bediening —  en het stuurhandel op zittende be
diening af te stem m en, overeenkom end met de werkelijke be
hoefte. Zie figuur 6.
De gehele indeling en vormgeving der bedieningsconsoles werd 
als proefm odel op ware grootte door een groot aantal kapiteins 
getest, nadat vooraf in uitvoerige gesprekken hun wensen èn 
ervaringen w aren vastgelegd.
In het model werd door „droog m anoeuvreren” de optim ale 
opstelling van consoles en apparatu ren  bepaald voor p er
sonen van onderling sterk verschillende lichaamsbouw.
Deze gevolgde m ethode heeft als psychologische bijwerking, 
dat de toekom stige gebruikers al schuivende en passende de 
tegenstrijdigheid van hun  wensen al vroeg onderkennen w aar
door kritiek t.a.v. de uiteindelijke en lang niet altijd com 
prom isloze oplossing wegblijft.
Ook het zelf m eedenken en het zien rekening te  houden met 
praktijkw ensen en -ervaringen doet toekom stige gebruikers 
direct m inder w antrouw end staan tegenover de onverm ijde
lijke nieuwigheden.
V oornaam ste overweging voor de hier getoonde indeling was 
de wens om naar keuze links- of rechtshandig te kunnen sturen 
resp. vaartregelen; de m ogelijkheid om beide radars —  onge
acht de plaats van sturen —  in een „vaar” en „standby” 
positie te plaatsen en de m ogelijkheid om een leerling onder 
goed toezicht te laten oefenen.
D aarnaast speelden overwegingen zoals goed zicht naar alle 
zijden, goed zicht op het werkdek en logische plaatsing van 
aanw ijsinstrum enten een belangrijke rol.
Op een centraal geplaatste kolom, w aarop de 3 mo'.orbedie- 
ningshandels, is in lijn van elk der handels geplaatst; startlucht- 
m eter, rem knop en flankingroerhandel, welke apparatuur 
vooral staande goed bereikbaar resp. zichtbaar is.
De m achinetelegraafschaal is al naar gelang de gereedheid 
voor starten op voor- of achteruit aan voor- of achterzijde 
verlicht. Bij norm ale vaart vooruit zal de telegraafverlichting 
aan de achterzijde gedoofd, dan ook geen h inder veroorzaken. 
In een opstand op de centrale kolom, direct in het prim aire 
gezichtsveld bij zittende bediening, zijn de bochtaanwijzers en 
de digitale aanwijzing d er stuurautom aatinstelling aangebracht. 
De opstand is echter laag genoeg om daar zittend overheen te 
kijken.
M et de stuurautom aatknuppel —  welke aan de achterzijde 
van de centrale kolom  uitsluitend voor zittende bediening is 
aangebracht —  kan naar wens een draaisnelheid van 2, 5, 10, 
20 etc. graden per m inuut n aa r BB of SB w orden ingesteld.
In m iddenstand zal de duweenheid rechte koers varen, au to
matisch de roeruitslag com penserend voor wind of stroom. 
Aan w eerskanten van de centrale kolom zijn orgelvorm ige 
consoles geplaatst w aarop de overige apparatuur een plaats 
heeft gevonden.
T ussenruim te tussen de m idden- en zijconsoles is zodanig, 
dat men hiertussen een stap naar voren kan maken om beter 
te zien, terwijl toch telegraafhandel en stuurhandels in hand
bereik blijven.
Bij radarvaart is dit de plaats voor de radarbeeldkast, welke d aa r
toe vanuit standby positie opzij gezwenkt kan worden.
D oor hoogsteverstelling en een tuim elbeweging kan het beeld
scherm  in elke gewenste positie w orden gebracht.

De meters voor m o'.ortoerental en roerstandaanw ijzer als
m ede de klok zijn buiten het directe blikveld in een plafond- 
paneel ondergebracht, w aar de wijzerplaatverlichting geen hin
der veroorzaakt.
Staande kan de kapitein op hetzelfde paneel ook stuurpom pen 
bij- en afzetten of de m achinistenoproep indrukken.
Consoles en verlaagd plafond zijn bekleed met donker kunst
leer. M eterranden zijn zw art gehouden. Chroom  is zoveel 
mogelijk verm eden. H ierdoor is een bij felle zon toch voor de 
ogen rustgevend interieur ontstaan, da t nochtans door de 
overvloed aan licht via de grote stuurhuisram en niet som ber 
aandoet.

Het woongedeelte en geluidshinderbestrijding
Hoewel een duw boot als het ware om de voortstuwingsinstal- 
latie heen w ordt geconstrueerd en dan nog zo com pact mogelijk, 
gezien de begrenzing der afm etingen, wil dit niet zeggen 
dat het woongedeelte daarbij als sluitstuk dient.
Ook de mens achter de m achine heeft recht —  en m eer nog —  
behoefte aan een doordacht en gunstig gesitueerd verblijf, af
gescherm d van lawaai en hinderlijke trillingen.
Aangezien op een „pow erback” als een duw bak ten enenm ale 
de mogelijkheid ontbreekt om de verblijven vèr van de voort- 
stuwingsinstallatie te projecteren m oet tot drastische geluid- 
w erende m aatregelen w orden overgegaan.
Een van deze m aatregelen is de verende opstelling van het 
woongedeelte. Een optim aal effect w ordt echter pas bereikt 
met gelijktijdige m aatregelen ter geluidsreductie aan de bron 
zélf.
Dit laatste om vat verende opstelling van (snellopende) m otoren, 
dubbele geluiddem pers in de uitlaten, absorberende w andbe
kleding in de geluidproducerende ruim ten en niet in het minst 
hot voorkom en van geluidsuits Taling via deuren, ram en en ven
tilatieopeningen van de m achinekam er.
Aan boord van de W illem Barendsz is de accom m odatie ge
heel aangepast aan  het onlangs door de rederij ingevoerde 
systeem van continu-vaart met 4 ploegen (voorheen 3), w aarvan 
telkens 2 ploegen beurtelings één week aan boord en aan de 
wal zijn.
Bik der ploegen werkend in een 6 op 6 af-systeem heeft zijn 
eigen kapitein, die gedurende zijn wacht de volledige verant
woordelijkheid draagt voor de duweenheid. M achinist en kok 
staan echter buiten dit systeem.
Teneinde het voortdurend wisselen van kooien en kasten na 
een week verblijf aan boord zoveel mogelijk te voorkom en 
werd er naar gestreefd elk bem anningslid aan boord of aan de 
wal een eigen vaste kooi resp. kast te geven.
Zodoende zijn in het verende dekhuis in totaal 20 kooien aan 
gebracht, verdeeld over 10 dubbele hutten. V ier hiervan, resp. 
voor kapiteins, m achinist en een gastenhut, zijn bovendien 
voorzien van een eigen douche/to ilet.
De kapiteinsaccom m odatie in het voorste deel, direct onder het 
stuurhuis, omvat naast de aan BB en SB gelegen slaaphut met 
douche/to ilet, een gem eenschappelijke salon.
Alle hutten en ook het stuurhuis zijn m echanisch geventileerd. 
Hoewel de toegevoerde lucht kan w orden verw arm d, is de 
hoofdverw arm ing een CV-systeem met radiatoren. D oor deze 
com binatie is een zeer goede individuele regeling mogelijk. 
G een der ram en kan geopend worden. Hoewel dit nog wel eens 
w eerstanden opwekt, zijn de voordelen: een aanm erkelijke 
reductie van het buiten heersende geluidsniveau en aanm erke
lijk m inder vervuiling bij sterk stuivende ladingen of laad
plaatsen.
Het dagverblijf en kom buis zijn ondergebracht in het vaste ge
deelte van de opbouw in het achterschip. O m dat deze opbouw 
een deel vorm t van het langsverband, was een verende opstelling 
hier niet mogelijk en ook eigenlijk m inder noodzakelijk. Wèl 
werd door het aanbrengen van een zwevende vloer en geluids- 
isolerende w anden nog een zeer goede afscherm ing bereikt 
van het onverm ijdelijke geluid der schroeven.
Het van de slaapvertrekken gescheiden dagverblijf heeft overi
gens nog wel het voordeel, dat radio en TV  geen hinder in de 
slaaphutten veroorzaakt.
D agverblijf en kom buis zijn voor het zg. zelfbedienings/cafe- 
tariasysteem  ingericht.
V anuit het kom buis is een ruim e proviand-bergplaats bereik
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baar. Deze bergplaats heeft voor de bevoorrading een deur 
direct naa r dek.
De gehele betim m ering is vrij sober gehouden om het contrast 
tussen bestaande en nieuwe duw boten niet al te zeer te accen
tueren. N iettem in is een zeer aanvaardbaar geheel verkregen 
door naast de enigszins kil aandoende m oderne plaatm aterialen 
in ruim e m ate m ahonie lijsten en plinten toe te passen. V an
zelfsprekend is gestreefd naar een gem akkelijk schoon te hou

den woongedeelte. Om deze reden heeft de accom m odatie geen 
directe toegang vanaf dek. Een dienstgang en een trap voor
kom en grotendeels de inioop van vuil.
O ok het aanbrengen van twee wasplaatsen, een voor norm aal 
gebruik en een voor gebruik na vuil werk, draagt bij tot een 
schone accom m odatie.
In de laatstgenoem de w asplaats is een wasfontein geplaatst en 
is voor elke ploeg een afsluitbare oliegoed-kast aanwezig.

N E D E R L A N D S  S C H E E P S S T U D I E -  
C E N T R U M  T N O ,  D EL FT

Verschenen zijn de rapporten no. 155 M 
en no. 160 M

Rapport N o. 155 M

Titel: M arine diesel engine exhaust 
noise. P art VI. M odel experim ents 
on the influence of the shape of 
funnel and superstructure on the 
radiated  exhaust sound door J. Bui
ten en M. J. A. M. de Regt.

Samenvatting
De ontwikkeling van de langzaam lopen- 
de dieselm otor to t eenheden van groot 
cilinderverm ogen heeft o.a. geleid to t 
een sterke toenem ing van het geluid, dat 
door de schoorsteenm ond in de om ge
ving w ordt uitgestraald. D it geldt in het 
bijzonder voor m achines uitgerust met 
drukvulgroepen w erkend volgens het 
stootsysteem.
Op grond van reeds verricht theoretisch 
en experim enteel onderzoek w erd een 
werkwijze sam engesteld m et behulp 
waarvan het uitgestraalde geluidniveau 
kon w orden berekend. Hierbij zijn van 
belang de bronsterkte, de geluidover- 
dracht door de uitlaatleiding, de tussen- 
schakeldem ping van de dem per en de 
uitstraling vanuit de schoorsteenm ond 
naar b.v. de brugvleugels.
O m trent de bronsterkte en de uitstraling 
van het geluid vanuit de schoorsteen
m ond is echter nog veel onzekerheid 
blijven bestaan. W erd aanvankelijk aan
genom en dat voor de u itstraling slechts 
betrekkelijk kleine afwijkingen ten op 
zichte van de z.g. „bolvorm ige u its tra
ling” zouden optreden, uit recente on
derzoekingen, w aarover in het onderhavi
ge rapport verslag w ordt u itgebracht, is 
kom en vast te staan dat de geom etrie 
van de opbouw  en die van de schoor
steen een grote invloed hebben.
M et behulp van niodelm etingen bleek 
het mogelijk deze afwijkingen in de 
vorm van een z.g. geom etrie-correctie te 
beschrijven.
G ebleken is echter dat nog andere fac
toren een rol spelen bij de uitstraling van 
het uitlaatgeluid. H ierbij w ordt gedacht 
aan de hoge tem peratuur en snelheid 
w aarm ee de uitlaatgassen de schoor
steen verlaten. Voorgesteld w ordt de in
vloed hiervan aan een nader onderzoek 
te  onderw erpen.

Rapport N o. 160 M
Titel: M arine refrigeration enginee
ring. P art VII. Predicting the con- 
trol properties of w ater valves in 
m arine refigerating installations 
door A. H . van der Tak.

Samenvatting:
H et vervoer per schip van lading, die 
aan bederf onderhevig is, geschiedt in 
speciaal daartoe ingerichte ruim en w aar
aan m.b.v. een koelinstallatie warm te 
kan w orden onttrokken.
Een belangrijk aspect met betrekking tot 
de condities w aaronder de lading w ordt 
vervoerd, is gelegen in het feit dat de in
gestelde tem peratuur zo weinig mogelijk 
dient te variëren. V oor landinstallaties, 
die b.v. zijn uitgerust m et luchtgekoelde 
condensors, m oeten daarom  voorzienin
gen w orden getroffen om seizoeninvloe
den te elim ineren.
Scheepskoelinstallaties, die zijn uitgerust 
m et zeew ater gekoelde condensors, heb
ben met hetzelfde probleem  te kam pen 
waarbij aangetekend kan w orden dat de 
w atertem peratuur sneller fluctueert dan 
de gem iddelde bu itenluchttem peratuur 
bij landinstallaties. V erder m oeten vaak 
verschillende ladingen bij verschillende 
tem peraturen vervoerd kunnen worden, 
zodat de capaciteit van de koelinstallatie 
aangepast moet kunnen worden. 
Teneinde verschillende tem peraturen  te 
kunnen regelen, dient de condensatie- 
tem peratuur b innen zekere grenzen ge
houden te kunnen w orden. E en van de 
m iddelen w aarm ee dit kan w orden be
reikt, is toepassing van een waterregel- 
ventiel, die de hoeveelheid koelw ater 
door de condensor regelt afhankelijk van 
de condensatiedruk. D e condensatietem - 
peratuur, die een bekende relatie heeft 
met de condensatiedruk, zal dan to t op 
zekere hoogte afhangen van de w ater
tem peratuur.
In het onderhavige rappo rt is een wis
kundig model opgezet teneinde dit ver
band te kunnen berekenen.
V erifiërende metingen aan een bestaan
de scheepskoelinstallatie toonden aan dat 
tussen gem eten en berekende w aarden 
verschillen van 1-2 K optreden in het 
voor de praktijk van belang zijnde ge
bied, hetgeen als een bevredigend resul
taat beschouwd m ag worden.

N IE U W E  U IT G A V E N

„Oceanologische Activiteiten 
in Nederland”

Uitgave: N ederlandsche M aatschap
pij voor N ijverheid en Handel, H aar
lem, Postbus 205. Jaar: 1971.
Afm etingen: 21 x 14,5 x 0,6 cm, p a 
perback, 128 blz. +  16 blz. adver
tenties. Prijs: ƒ 70,—  (voor leden 
van de M aatschappij ƒ 35,— ).

D it in om vang bescheiden boekje w ordt 
tegen de zeer hoge prijs van ƒ 70,—  aan 
gediend als „H andboek” voor Oceano-

iogisehe Activiteiten in Nederland. In het 
voorwoord w ordt verm eld dat hot H oofd
bestuur van de N ederlandsche M aat
schappij voor N ijverheid en Handel op 
28 mei 1970 een bijeenkom st heeft be
legd voor vertegenwoordigers van het be
drijfsleven, de wetenschap en de overheid, 
om na te gaan op welke wijze de tech
nologische ontwikkelingen op het gebied 
van de oceanologie zo efficiënt mogelijk 
zouden kunnen w orden geleid, teneinde 
het N ederlandse potentieel, ook in inter
nationaal verband, zo goed mogelijk tot 
zijn recht te doen komen.
Als gevolg hiervan werd op 11 mei 1971 
de Industriële Raad voor de Oceanologie 
opgericht. Een van de eerste doelstellin
gen van deze Raad is het houden van een 
inventarisatie. Deze is op grond van een 
gehouden enquête in het Handboek ver
meld. Als bijlage van het Handboek is 
nog een overzicht gegeven van alle 
oceanologische activiteiten in N ederland 
in de vorm van een diagram  dat ter be
schikking is gesteld door de Afdeling H y
drografie van het M inisterie van Defensie 
(marine).
N a het voorwoord in Hoofdstuk 1 wordt 
in een zestal hoofdstukken de sam en
vatting en uitwerking van de gestelde 
vragen der enquête behandeld. Vervol
gens is een hoofdstuk gewijd aan de or
ganisaties van overheid, wetenschap en 
bedrijfsleven, die een overkoepelende en 
coördinerende functie vervullen in het 
kader van de oceanologische activiteiten.
Dan is tenslotte in een drietal hoofdstuk
ken een overzicht gegeven onder het 
m otto „W ie, W at, W aar?”
Het boekje geeft een goed overzicht over 
hetgeen op het gebied van de oceanolo- 
gische activiteiten in N ederland te vin
den is.
Een opm erking valt te m aken bij het 
overzicht van de organisaties van w eten
schap waarbij onder andere wordt gemist 
het Laboratorium  voor Scheepsbouwkun- 
de van de Technische Hogeschool te 
Delft, w aar toch ook belangrijk werk 
w ordt gedaan in het kader van bewegin
gen van drijvende en ondergedom pelde 
lichamen in zee, zoals schepen en onder- 
watervaartuigen.
Zoals in het begin van deze boekbespre
king reeds aangestipt, is het voorts de 
vraag of de bijzonder hoge prijs van 
ƒ 7 0 ,—  wel gerechtvaardigd is, tem eer 
w aar een vrij groot aantal advertentie
pagina’s in dit handboekje is opgenom en.
N iettem in is het voor diegenen die belang 
stellen in de bedoelde activiteiten een 
aanbevelenswaardig werkje.

Prof. ir. I. H. K rietem eijer
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KO R T  VERSLAG  P R A K T ISC H E  C O R R O S IE  DAG  1971

Op 26 novem ber 1971 werd in het Ja a r
beurs Congres C entrum  te U trech t de 
P raktische C orrosiedag ’71 gehouden.
De dag die als them a had „Het be
scherm en van constructiestaal in het 
bijzonder in de a tm osfeer” was ge
organiseerd door de S tichting N ed er
lands C orrosie C entrum  in sam enw erking 
m et de Stichting C entrum  Bouwen in 
Staal en de Stichting V erftoepassing.
H et voorzitterschap van deze dag berust
te bij ir. A. van Aalst, voorzitter van de 
Stichting C entrum  Bouwen in Staal en 
tevens voorzitter van de Com missie V erf 
op Staal van de Stichting V erftoepassing. 
H et aantal deelnem ers bedroeg rond 280. 
De dag w erd geopend door de V oorzitter 
van de Stichting N ederlands Corrosie 
C entrum , prof. dr. J. A. A. K etelaar.
H et p rogram m a om vatte een inleiding 
door ir. A. van A alst en een viertal 
lezingen w aarin de verschillende aspecten 
van de bescherm ing van constructiestaal 
tegen corrosie in de atm osfeer, m et nam e 
de organisatorische kant, de voorbehan- 
delingsm ethoden, duplexsystem en bij 
therm isch verzinkt staal en he t verven 
van constructiestaal, w erden belicht.
D e dag w erd besloten m et een discussie 
met een forum , bestaande uit de sprekers, 
aangevuld m et dr. D . C annegieter 
(I.C .M .-P ieter Schoen) en ir. R. D ooper 
(V erfinstituut T N O ), dat een flink aantal 
vragen kreeg te  beantw oorden.
Deze corrosiepublikatie 6 w ordt gratis ter 
beschikking gesteld van de deelnem ers en 
zal t.z.t. voor belangstellenden verkrijg
baa r zijn tegen een prijs van ƒ 10,—  bij 
de Stichting N ederlands C orrosie C en
trum , Postbus 203, D elft.

Résumés van d e  voordrachten

Organisatorische vragen rondom het 
corrosie-onderzoek
ir. A. van A alst
O verzicht van verschillende organisaties 
die zich bezighouden met het onderzoek 
naar de m eest efficiënte bestrijding van 
atm osferische corrosie, nationaal zowel 
als in ternationaal.
K ritische beschouw ing over de m erites 
van de verschillende m ethoden van be
scherm ing door m iddel van deklagen van 
staalconstructies.
D e noodzaak op technische en econom i
sche gronden van een verder doorgevoer
de coörd inatie van de activiteiten van 
alle d irect en indirect betrokkenen bij het 
ontw erpen, vervaardigen en bescherm en 
van constructies.

Herziening van de richtlijnen voor de 
chemische voorbehandeling van 
constructiestaal
ir. C. L. Bijl
H et voorbehandelen  van constructiestaal 
heeft to t doel. een zodanige oppervlakte- 
gesteldheid te  creëren  die, in com binatie 
m et een daaropvolgende veredeling (ver
zinken, verven, enz.) een optim ale levens
d u u r kan bewerkstelligen.

M et het herzien van de R ichtlijnen 1960 
is de com missie een eind weegs.
Dc herzieningen om vatten de volgende 
punten:
1. De chem ische reinheid van het staal- 
oppervlak. A chterblijvende beitsresten 
kunnen onder een nangebrachte lak- of 
verflaag vaak corrosiebevorderend w er
ken.
2. De vaststelling van de effectiviteit 
van een beitsrem  (inhibitor).
U it onderzoek m et staal 37 is gebleken 
dat bij een aantasting van ±  125 g / m2 er 
duidelijk visueel w aarneem bare resten 
(beitsm ut) gaan optreden op het staal op
pervlak. Aangezien deze substantie m oei
lijk afspoelbaar is, is de kans groot dat bij 
aanwezigheid hiervan de levensduur na
delig w ordt beïnvloed. De hoeveelheid 
inhibitor in de beitsvloeistof dient zoda
nig te  zijn dat onder deze „beitsrest- 
grens” w ordt gewerkt.
3. H et analyseren van een beitsrem  in 
een beitsvloeistof is slechts voor een en 
kele inhibitor uitvoerbaar.
D oor beitsproeven zal m en de beste en 
snelste indic.'.tie verkrijgen over dc aan 
wezige beitsrem .
4. In somm ige om standigheden heeft 
het nabeitsen m et 0,5 % fosforzuur in 
plaats van in het gebruikelijke 2 %  -ige 
bad voordelen.
Z o d ra  de onderzoekingen ad 1 en 2 zul
len zijn beëindigd, kunnen de „R ichtlij
nen 1960” w orden herzien.

Nieuwste onderzoekingen op het gebied 
van staalstralcn
ir. A. W ethm ar
De „R ichtlijnen 1960 betreffende de o p 
pervlaktebehandeling van constructie
staal” , uitgegeven door de Stichting N e
derlands Corrosie C entrum , zullen w or
den herzien.
In de richtlijnen zijn de uitkom sten van 
de m etingen naast een aantal inform aties 
betreffende de in gebruik zijnde appara
tuur, verw erkt.
K ort sam engevat zijn de resultaten:
—  de Zweedse norm  SIS 055900 - 1967 
is bru ikbaar voor visuele beoordeling 
van he t oppervlak verkregen na het s tra
len met verschillende straalm iddelen; een 
hulpschaal in 10 delen kan hierbij van nut 
zijn;
—  er is geen praktisch  bru ikbare ap p a ra 
tuur om  de reinheid te meten:
—  ervaring in het beoordelen van de 
reinheid van gestraalde platen is bepaald 
nodig;
—  de tijd, nodig om de reinheidsgraad 
Sa-3 te bereiken is bij alle soorten ap p a ra 
tuu r en straalm iddelen 3 maal zo lang 
dan de tijd, nodig om de reinheidsgraad 
Sa-2,5 te bereiken;
—  stralen  van m ateriaal, aangeroest tot 
de Zweedse schaal B. duurt ongeveer 2,5 
m aal zo lang als van m ateriaal met wals 
huid;
—  w anneer m et kantige straalm iddelen 
is gestraald is het optisch effect van het 
oppervlak na het stralen geheel anders

dan w anneer ronde straalm iddelen zijn 
gebruikt; hierm ede moet met het beoorde
len van de reinheid rekening w orden ge
houden;
—  de ruwheid kan m et een redelijke 
nauw keurigheid aan het w erkstuk zelf 
w orden gem eten m et behulp van een 
ELC O -laagdiktem eter;
—  beperking van de korreldiam eter is 
zowel voor de la ter aan te brengen verf
laag als voor de snelheid van reiniging 
van belang;
—  h et ideale straalm iddel is een m eng
sel van rond en scherp staal van een spe
ciale hardheid, gem engd in een bepaalde 
verhouding, die echter in het gebruik 
moeilijk constant kan w orden gehouden.

Thermisch verzinkt staal en 
duplexsystemen
J. F . H. van Eijnsbergen, ing.
De drie therm isch verzinkprocessen: nat- 
verzinken, droog-verzinken en continu- 
verzinken (Sendzim ir-verzinken). 
E igenschappen van de verkregen z ink
en zink/ijzer-legeringslagen. V orm ing 
van het zinkpatina. M ogelijkheden en be
perkingen bij het verzinken van ijzer en 
staal.
De corrosieweerstand van therm isch v e r
zinkte staalconstructies in verschillende 
klim aattypen.
Duplexsystem en (therm isch verzinken 
+  verflagen), hun synergistisch effect en 
de praktische uitvoeringsm ogelijkheden. 
V oorbehandelingen van het al dan niet 
verweerde zinkoppervlak.
K euzem ogelijkheden van perm anent 
hechtende verftypen en -systemen. Coil- 
coating voor continu-verzinkt staal. 
N ieuw ste ontw ikkelingen door middel 
van applicatie van één-laag-system en di
rect na het verzinkproces.

Bescherming van staal door middel 
van verven
ir. J. C. M oree
D e laag w alshuid, die constructiestaal be
dekt bij aflevering, biedt in het algemeen 
geen bescherm ing tegen corrosie en dient 
voor het aanbrengen van bescherm ings
lagen te w orden verwijderd. D e twee 
voorbehandelingsm ethoden, die meestal 
w orden toegepast zijn stralen en beitsen. 
Beide m ethoden geven een oppervlak, ge
kenm erkt door een aantal factoren, bijv. 
achterblijvende resten w alshuid, roest en 
ijzerzouten, ruwheid en structuur van 
het staaloppervlak, die het gedrag van 
later aan te brengen verflagen beïnvloe
den.
Tevens spelen bij het gedrag van verfla
gen op gebeitst of gestraald staal laag- 
dikte en het m ilieu w aarin de constructie 
w ord t geëxponeerd^ een rol.
V oor een tw eetal verftypen, nl. loodm enie 
op alkydharsbasis en een zinkstofrijke 
verf op epoxyharsbasis, zullen de invloe
den van de genoem de factoren op h e t ge
drag  bij buitenexpositie w orden bespro
ken.
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Program m a van lezingen en excursies in seizoen 1971-1972

N.B. 1.
In verband met het feit dat dooderdagavond-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 
(di)25 jan. ’72 

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

(do)

(vr)

19 febr. '12 (za)

29 febr. ’72
Groningen
2 m aart ’72 
Rotterdam
3 m aart ’72
Amsterdam

5 april ’72
Groningen
6 april '12 
Rotterdam
7 april '12
Amsterdam

(di)

(do)

(vr)

(wo)

(do)

(vr)

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

JAARDINER IN HET OKU RA-HOTEL TE 
AMSTERDAM

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, 
door dipl.-Ing. P. Rosemann, Chef Construo 
tie-afdeling KSB Werk Bremen

26 april *72 (wo)

25 mei '12 (do)
Rotterdam

26 mei '72 (vr)
Amsterdam

30 mei '12 (di)
Groningen

Jaarvergadering

Berging van schepen, door medewerkers van 
L. Smit & Co’s Internationale Sleepdienst.

Vrije keuze*)

The smalt shipbuilder and the computer, door 
de heer H. R. Hansen, Head of the structure 
section of Research and Development De
partment of Det norske Veritas.

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

Bovenstaand programma zal in „Schip en Werf" worden herhaald. 
Wijzigingen of aanvullingen kunnen hierin voorkomen. Bovendien 
zal van elke vergadering of andere bijeenkomst aan leden en be
gunstigers een convocatie worden gezonden.

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

*) Vrije keuze 
onderwerpen:

V E R K I E Z I N G  A F D E L I N G S V E R T E G E N  W O O R D I G E R  IN H E T  H O O F D B E S T U U R
O nder verwjjzing naar de mededeling van het hoofdbestuur in „Schip en W erf ', nr. 23 van 12 novem ber 1971, pagina 580 om trent de 
verkiezing van afdelingsvertegenwoordigers, verzoekt het secretariaat dringend om toezending van de aan de stemgerechtigde leden ge
zonden stem biljetten. De uiterste datum  van inzending wordt verschoven naar 15 februari 1972.

Nederlandse
Vereniging van Technici op 
Scheepvaartgebied

AFDELING AMSTERDAM

Gebruikmakende van de door het Hoofd
bestuur verleende mogelijkheid een lezing 
te organiseren over een door de afdeling 
te bepalen onderwerp, werd op vrijdag 26 
november 1971 door de heren ir. P. B. 
van Berkel en ec. drs. G. A. v.d. Bergh, 
medewerkers van het Ingenieursbureau 
„Sea Transport Engineering N.V.” te Am
sterdam, voor de afdeling in het Geveke- 
Groenpolhuis een lezing gehouden over 
het onderwerp „Enige aspecten van de 
nucleaire voortstuwing aan boord van 
koopvaardijschepen’.

Voorzitter is de heer ir. O. R. Metzlar, 
die in zijn openingswoord 22 leden, intro
ducés en belangstellenden kan verwelko
men. Ir. Van Berkel die de scheepsbouw
kundige aspecten van het onderwerp be
handelt, geeft met behulp van lichtbeelden 
een overzicht van de studie, die door Sea 
Transport Engineering is gemaakt over dit 
onderwerp. In de studie worden 2 con
tainerschepen vergeleken, de ene met een 
conventionele voortstuwingsinstallatie, de 
andere met een voortstuwingsinstallatie, ge
dreven door kernenergie. Uitgaande van 
een zelfde aantal te vervoeren containers 
en gelijke hoofdafmetingen (de eis werd ge
steld dat de schepen het Panamakanaal

moeten kunnen passeren) blijkt dat, behalve 
voor zeer snelle schepen, ontworpen voor 
lange reizen, het voor de voortstuwing ver
eiste vermogen voor het nucleaire schip 
hoger zal zijn dan voor het vergelijkbare 
conventionele schip. Dit als gevolg van de 
door het hoge gewicht van de voortstu
wingsinstallatie vereiste grotere blokcoëffi- 
ciënt. Het grote gewicht van de voort
stuwingsinstallatie zou wellicht aanzienlijk 
kunnen worden verminderd indien inplaats 
van de gekozen „conventionele” reactorin- 
stallatie een reactor van een moderner type 
zou worden gekozen.

Drs. Van den Bergh komt in zijn beschou
wing van de economische aspecten van de 
vergeleken schepen tot de conclusie dat 
bij de huidige stand van de techniek de 
nucleaire schepen economisch gezien niet 
beter voor de dag komen dan de conven
tionele schepen. Des te groter en sneller 
de schepen worden, des te kleiner zullen 
de verschillen worden. Eén van de beste 
methodes is volgens spreker de nucleaire 
schepen te bouwen en er mee te varen, wat 
ongetwijfeld tot een aanmerkelijke daling 
van de prijs van deze schepen zal leiden.

Van de gelegenheid tot het stellen van 
vragen wordt gebruik gemaakt door de he
ren: ir. Brand, Munnik, ir. Hootsen, ir. 
Metzlar, Schaafsma, De Nobel, Van Duï- 
vendijk, Claasen, Boom en Veter, waarna 
ir. Metzlar te 21.10 uur tot sluiting kan 
overgaan, na dank gebracht te hebben aan 
de heren Van Berkel en Van den Bergh 
voor deze bijzonder interessante lezing.

Afdeling Amsterdam
Tot besluit van het jaar 1971 werd op vrij
dag 10 december 1971 voor de afdeling 
een voordracht gehouden door de heer B. 
L. Fikkert, directeur van de KLM Noord
zee Helikopters N.V.
Zoals de laatste tijd gebruikelijk, werd ook 
deze bijeenkomst, waarvoor ditmaal ook de 
dames waren uitgenodigd, gehouden in het 
Geveke-Groenpolhuis.
Na een gezellige gezamenlijke broodmaal
tijd in de kantine kon voorzitter ir. A. 
van der Toorn ca. 60 personen verwelko
men.
De heer Fikkert hield vervolgens een zeer 
interessante voordracht over het werk van 
KLM Noordzee Helikopters, waarbij uit
voerig werd ingegaan op het vervoer van 
personen en goederen naar de booreilan
den, werkzaam voor de Nederlandse kust. 
Verder maakten wij kennis met het belood- 
sen van grote tankers op weg naar Euro
poort met behulp van helikopters. Het 
is juist deze activiteit waarvan de heer Fik
kert een grote expansie verwacht in de 
toekomst. De vertoonde kleurenfilms gaven 
een zeer goede indruk van het vervoer van 
en naar de booreilanden, waarbij extra 
aandacht werd besteed aan navigatie-pro- 
blemen, die soms moesten worden opgelost.
Van de mogelijkheid tot het stellen van 
vragen werd door vele der aanwezigen ge
bruik gemaakt. Hierbij bleek dat de voor
dracht niet alleen door de heren doch ook 
door de dames met veel interesse was ge
volgd. In zijn dankwoord aan de heer Fik-
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kert meende de voorzitter dan ook op een 
zeer geslaagde avond te kunnen terugzien, 
welke woorden met een hartelijk applaus 
door de aanwezigen werden onderstreept.
Op vrijdag 17 december 1971 werd door de 
heer A. J. Kraaijenbrink van Lloyd’s Re
gister of Shipping voor de afdeling een 
lezing met lichtbeelden gehouden over het 
onderwerp: R öntgenfotografie en ultrasoon 
onderzoek van lasverbindingen.
Voorzitter was ir. J. W. Brand, die in zijn 
openingswoord 30 leden, begunstigers en 
introducés kon verwelkomen. Uitvoerig 
werden door de heer Kraaijenbrink aan de 
hand van lichtbeelden de principes van 
zowel het röntgen- als het ultrasoon on
derzoek behandeld. Uit de woorden van 
de spreker blijkt dat het interpreteren van 
de resultaten, zelfs voor deskundigen, nog 
een moeilijke zaak is. Desalniettemin geeft 
deze methode van onderzoek ons de mo
gelijkheid een goede indruk te krijgen van 
de kwaliteit van de onderzochte lasver
bindingen.
Van de mogelijkheid tot het stellen van 
vragen werd gebruik gemaakt door de he
ren: Munnik, ir. Brand, v.d. Klis, De N o
bel en Schaafsma, waarna de voorzitter 
te 20.45 uur tot sluiting van de bijeenkomst 
kon overgaan, na de heer Kraaijenbrink 
dank gebracht te hebben voor zijn interes
sante voordracht.

AFDELING GR ONI NG EN

N otulen van de vergadering van de af
deling G roningen op 21 decem ber 1971 in 
het Congrescentrum  R2000 te G roningen

Aanwezig 45 leden, waaronder 4 bestuurs
leden, 1 hoofdbestuurslid. 1 persvertegen
woordiger.
Voorzitter: de heer W. H. Elink Schuur
man.
1. De voorzitter opent de vergadering om 

20.15 uur en heet in het bijzonder de 
spreker welkom.

2. De notulen van de vorige vergade
ring worden goedgekeurd.

3. Voordracht van de heer J. Doeksen, 
oud-gezagvoerder van de bergingssleep- 
boot Holland.
Na de eisen te hebben besproken waar
aan een bergingssleepboot moet vol
doen. worden de kwaliteiten van de 
sleepboot Holland beschreven. Vervol
gens worden besproken de berging van 
het s.s. Ivar, en de redding van 65 schip
breukelingen.
Een tweetal interessante geluidsfilms 
completeren de voordracht.
Van de gelegenheid tot vragen stellen 
werd gebruik gemaakt door de heren 
Brandsma. Barkmeijer. Lamein, Visser, 
Kamps. Sellmeijer. Cremer en Vuur
steen.
Na het dankwoord van de voorzitter 
bood spreker een door hem gesigneer
de plaat aan van de Holland in actie.

4. Om 23.00 uur sloot de voorzitter de ver
gadering.

N ieuw jaarsreceptie te R otterdam
Op maandag 3 januari 1972 recipieerden 
de voorzitter, secretaris en penningmees
ter van het Hoofdbestuur, de heer ir. A. 
van der Toorn, prof. ir. J. H. Kriete- 
meijer en ir. J. N. Joustra, benevens de 
voorzitter van de afdeling Rotterdam, de 
heer ir. B. Wilton in de clubzaal van de 
vereniging, ter gelegenheid van het nieu
we jaar.
Meer dan 300 leden, begunstigers en be
langstellenden maakten hun opwachting.

Uit de geanimeerde gesprekken viel te be
luisteren dat zeer velen het op prijs stel
den om, naast de ontmoeting met de be
stuursleden, hun bekenden en collega’s in 
een ongedwongen sfeer te kunnen ontmoe
ten.

N ieuw jaarsreceptie afdeling Groningen
Vele leden met hun dames kwamen op 
maandag 3 januari tussen 17.00 en 19.00 
uur in de Coendersborg te Helpman bij
een op een zeer geanimeerde receptie om 
het bestuur en elkaar hun beste wensen 
voor 1972 aan te bieden.
Het bestuur prees zich gelukkig onder de 
aanwezigen ook een drietal Hoofdbestuurs
leden te kunnen begroeten, t.w. de heren 
J. G. F. Warris, ir. G. A. Sellmeijer en G. 
Smith.
Duidelijk was te merken dat velen heel wat 
hadden „bij te praten” en zodoende te
gen 19.00 uur voldaan huiswaarts keerden.

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

P E R S O N A L IA  

C. H. Dekker t
Op 21 december 1971 overleed te Haarlem 
in de leeftijd van 77 jaar de heer C. H. Dek
ker, oud-hoofdwerktuigkundige Stoomvaart 
Maatschappij „Nederland” N.V. te Amster
dam.
De heer Dekker was lid van de Neder
landse Vereniging van Technici op Scheep
vaartgebied.

G. J. N issingt
Op 5 januari 1972 overleed te Amsterdam 
in de leeftijd van 62 jaar de heer G. J. Nis- 
sing, assistent-bedrijfsleider afd. Werktuig
bouw Reparatie van de Nederlandsche Dok 
en Scheepsbouw Mij.
De heer Nissing was lid van de Nederland
se Vereniging van Technici op Scheep
vaartgebied.

N.V. M ateriaal M etingen (Wilson W alton 
International), R otterdam
Met ingang van 1 januari 1972 is de heer 
K. van Schagen, commissaris van boven
staande vennootschap opgevolgd door de 
heer G. den Bakker, oud-adjunct-directeur 
Shell Tankers N.V.

Ir. G. G . Biezeno
Met ingang van 1 januari 1972 is de heer 
ir. G. G. Biezeno benoemd tot directeur 
van de N.V. Nederlandse Maatschappij 
voor Werken Buitengaats.
Per dezelfde datum is de heer ir. D. Ver- 
burg, die tijdeliik en op „part time” basis 
de directie voerde, afgetreden.

F. Loos
Op zijn verzoek is door de Raden van Com
missarissen van G. L. Loos & Co’s F a
brieken N.V. en W.A. Hoek’s Machine- en 
Zuurstoffabriek N.V. aan de heer F. Loos 
met ingang van 1 januari 1972, op de meest 
eervolle wijze ontslag verleend als presi- 
dent-directeur resp. als directeur dezer ven
nootschappen. Het ligt in de bedoeling hem 
op de eerstkomende jaarvergadering voor 
te dragen voor benoeming tot commissaris. 
De heer F. Loos, zoon en opvolger van
G. L. Loos —  de grondlegger in 1891 van
G. L. Loos & Co’s Fabrieken N.V. — is 
43 jaar verbonden geweest met Loosco, 
waarvan meer dan 25 jaar als directeur.

Ir. G . Padt
Met ingang van 1 januari 1972 is de heer 
ir. G. Padt benoemd tot onderdirecteur van
G. L. Loos & Co’s Fabrieken N.V. te Am
sterdam.

L. Ardon
De heer L. Ardon, voorheen chef van het 
bedrijfsbureau van Boele’s Scheepswerven 
en Machinefabriek N.V. te Bolnes, is met 
ingang van 1 januari 1972 benoemd tot 
directeur van Centraalstaal, de onlangs door 
Conoship opgerichte onderneming voor ge
automatiseerde bewerking van scheepsstaal.

Afscheid J. de H aan
Op 4 en 5 januari 1972 hebben in Zaan
dam en in Uithoorn de relaties en de me
dewerkers van Sigma Coatings BV ( een 
bundeling van Pieter Schoen, Varossieau en 
Vettewinkel) afscheid genomen van de heer 
J. de Haan.
In 1927 kwam hij in dienst van Pieter 
Schoen in Zaandam, waar hij belast werd 
met de verkoop van scheepsverven over de 
gehele wereld.
Hij is de eerste die in het familiebedrijf 
van destijds directeur werd en niet tot de 
familie Schoen behoorde. Met ingang van 
1 januari 1972 is de heer De Haan tot de 
Raad van Commissarissen van Sigma toe
getreden.

M achinefabriek en Scheepswerf van P. 
Smit Jr. N.V., R otterdam , 100 jaa r
In een extra personeelsblad vestigt de di
rectie van de Machinefabriek en Scheeps
werf van P. Smit Jr. N.V. te Rotterdam 
de aandacht op het feit dat het 100 jaar 
geleden is dat dit bedrijf werd opgericht. 
Aanvankelijk beschikte men over 2 niet-of- 
ficiële data, nl. 30 september 1871 als da
tum van een van de opdrachten in een oud 
orderboek en 2 januari 1872 in een adver
tentie in de N.R.C. waarin werd aangekon- 
digd dat op die dag P. Smit de werf van 
zijn oom Joost Pot te Slikkerveer had 
overgenomen.
Eerst dezer daeen is echter komen vast te 
staan dat op 31 augustus 1871 de betref
fende acte van overdracht verleden is.
In het personeelsblad ..Contact” worden de 
enisoden 1871-1894. 1894-1913, 1913-1923, 
1923-1940, 1940-1945. en 1945-1971, met de 
belangrijkste data nader belicht.

Schottcl-W crft 50 jaar
Od 21 november 1971 herdacht de Schot- 
tel-Werft Josef Becker KG te Spay am 
Rhein, het 50-iarig bestaan.
Ter gelegenheid hiervan werd een fraai ge- 
illustreerde brochure, getiteld „Schiffahrt 
mit Schottel”, uitgegeven.

H AL V rachthedrijf N .V. verw erft G eneraal- 
Agcntschap G hanese Rederij
De Holland Amerika Lijn deelt mede dat 
haar werkmaatschappij Holland Amerika 
Lijn Vrachthedrijf N.V. het generaal-vracht- 
agentschap voor Europa van de in Accra 
(Ghana) gevestigde rederij Volta Lines Li
mited heeft verworven.
Deze scheepvaartmaatschappij onderhoudt 
een vrachtdienst tussen de Westafrikaanse 
havens Dakar, Abidjan, Tema, Takoradi, 
Lagos/Apapa en Douala en de Westeuro- 
pese havens Antwerpen. Rotterdam. H am 
burg. Bremen en — incidenteel — Rouaan 
of Duinkerken.
Met de Ghanese rederij is overeengeko
men dat zij voor deze dienst binnenkort 
de vrachtschepen Korendyk en Kamper- 
dyk van de Holland Amerika Lijn zal char
teren.
Verwacht wordt, dat del oplevering respec
tievelijk half januari eh half februari te 
Rotterdam plaatsvindt.
De 5.290 brt. metende schepen, die respec
tievelijk in 1960 en 1959 werden opgele
verd. zullen onder Liberiaanse vlag voor 
de Volta Lines Ltd. varen onder de namen 
Volta Wisdom en Volta Peace
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De staf aan boord van beide schepen zal uit 
HAL-officieren blijven bestaan.

Bond voor M aterialenkennis, ’s-Gravenhage 
Constructieve eigenschappen van gietijzer
In een gezamenlijke bijeenkomst van de Ne
derlandse Vereniging van Gieterijtechnici en 
van de Kring Constructie van de Bond voor 
Materialenkennis zullen op donderdag 10 
februari 1972 twee onderwerpen worden 
besproken op het thema: constructieve ei
genschappen van gietijzer. De bijeenkomst 
wordt gehouden in het Kurhaus te Sche- 
veningen, aanvangend te 14.00 uur.
De twee onderwerpen zijn niet alleen voor 
constructeurs en gieters van belang maar 
ook voor technische in- en verkopers van 
gietwerk. Zij zullen nl. enerzijds over de 
elasticiteit van gietijzer handelen en ander
zijds over de wijze waarop de vloeibare 
vormgeving tegemoet kan komen aan de 
wensen van de constructeur.
De voordrachten zijn van:
— M. Pabon (Stork Werkspoor Gieterij, 
Utrecht) en C. Boerhout, ing. (Asselbergs’ 
Ijzergieterijen, Bergen op Zoom). 
„Elasticiteit van gietijzer”.
— C. Timmermans (Asselbergs’ Ijzergiete
rijen, Bergen op Zoom):
„Constructie en giettechnische vormgeving 
van een cilinderkop.”
Na beide voordrachten zal gelegenheid be
staan tot het stellen van vragen.
Nadere inlichtingen verstrekt het bureau van 
de Bond voor Materialenkennis, Postbus 
9321, Stadhouderslaan 28, Den Haag-2078. 
Telefoon: 070-394930.

Technische Hogeschool D elft
G eslaagd voor het doctoraalexam en vlieg-
tuigbouwkundig ingenieur
J. A. Knoppe, Simon Stevinstraat 6a, 
Schiedam
Mej. V. Zoet, Struweel 37, Rotterdam;
G. L. A. Winsser, W. Bilderdijkhof 135, 
Delft;
H. M. Karsters, Dercksenstraat 10, Gouda;
H. J. van Dijk, Nassaustraat 19, Kampen 
C. J. Kat, Havikshorst 64, Deventer (met 
lof).

Instituut voor Scheepvaart en 
Scheepsbouw, Rotterdam
In december 1971 bedroeg het aantal be
zoekers aan het museum 1195 en aan de 
bibliotheek 112. Voorts werden er 1678 boe
ken uitgeleend en 243 inlichtingen verstrekt.

Nieuwe opdrachten
Intershipping Holland N.V. te Driebruggen 
heeft namens een Duitse rederij bij scheeps
werf R.A.L. een Rijn-motorvrachtschip met 
afmetingen 80 X 9 X 3 mtr. en een m otor- 
tankschip met afmetingen 85 X 9,50 X 3 
mtr. besteld.
De schepen zullen gebouwd worden vol
gens klasse-eisen en de Binnenschiffahrts- 
berufsgenossenschaft.
Het motorvrachtschip zal nog in 1972 wor
den afgeleverd en het tankschip in 1973.

Verolme Estaleiros Reunidos do Brasil S.A. 
heeft op 28 december 1971 met Petrobras, 
de Braziliaanse oliemaatschappij, een con
tract getekend voor de bouw van drie su
pertankers van 116.500 tdw. (metrisch).
De schepen hebben de volgende hoofdaf
metingen:
lengte over alles 271,650 m, lengte tussen 
de loodlijnen 258,000 m, breedte 42,012 m, 
holte 19,608 m, diepgang 15,008 m.
De schepen zullen worden voorzien van 
Burmeister W ain/Villares hoofdmotoren, 
type 9 K 84 EF, met een vermogen van
24.000 pk bij 125 omw/min.
Deze motoren worden gebouwd door In-

dustrias Villares S.A. in Sao Paulo onder 
licentie van Burmeister Wain, Kopenhagen. 
De schepen zullen van de modernste uit
rustingen worden voorzien en volledig wor
den geautomatiseerd.
Oplevering is voorzien gedurende 1975 en 
begin 1976.
Deze schepen worden gebouwd in het ka
der van het door de Braziliaanse regering 
opgestelde scheepsbouwprogramma 1970/ 
1975, dat voorziet in uitbreiding van de 
Braziliaanse vloot vooral met het oog op 
bulkvervoer van olie en erts t.b.v. Petrobras 
en Docenave (Companhia Vale de Rio 
Doce).
Binnen dit kader verwacht VERB op korte 
termijn nog verdere opdrachten.
De coördinatie van de Braziliaanse scheeps
bouw en scheepvaartactiviteiten berust bij 
Sunamam (Superintendencia Nacional da 
Marinha Mercante) het door de Braziliaan
se regering hiervoor gevormde lichaam. 
Sunamam treedt hierbij tevens op als fi
nancier en ook met betrekking tot impor
ten t.b.v. deze programma’s zijn de laatste 
jaren meerdere financieringsovereenkom
sten door Sunamam gesloten met o.a. En
geland, Duitsland en Denemarken en ook 
Japan.
Voor de Europese industrieën, die scheeps
uitrustingen en machinerieën leveren, zijn 
hieruit zeer belangrijke opdrachten ontstaan. 
Meerdere uitrustingen zijn reeds geleverd 
ten behoeve van voorgaande programma’s 
waarbij vooral Engeland een belangrijke rol 
heeft gespeeld.
Verwacht mag worden dat in deze sector 
meerdere ontwikkelingen zich zullen voor
doen.

De Chevron Groep van maatschappijen 
heeft mammoettankers van 264.000 ton be
steld bij de Mitsubishi Scheepswerven in 
Japan.
De schepen zullen in 1973 en 1974 worden 
opgeleverd.
Van het uitbreidingsprogramma van de 
Chevron mammoeltankervloot zijn thans 
9 schepen in de vaart. De overige 15 zullen 
voor 1975 gereedkomen.
Eén daarvan is de 251.000 ton tanker Ru- 
dolph Peterson die in februari a.s. door 
Verolme zal worden opgeleverd.
Voorts heeft Chevron nog drie tankers 
van 70.000 ton in bestelling in de Verenigde 
Staten.

Tewaterlatingen
8 Januari 1972 is met goed gevolg te water 
gelaten het motorvrachtschip Straat Napier, 
bouwnummer 343 van de N.V. Koninklijke 
Maatschappij „De Schelde” te Vlissingen, 
bestemd voor de Koninklijke Java-China- 
Paketvaart Lijnen N.V. te Amsterdam. 
Bovengenoemd schip is ingericht zowel voor 
het vervoer van zware stortlading, als voor 
het vervoer van containers in de ruimen en 
aan dek.
Het schip wordt voortgestuwd door een 
verstelbare schroefinstallatie bij constant 
toerental.
De hoofdafmetingen zijn: lengte 152,68 m; 
breedte 24,00 m; holte 13,20/9,925 m.
In dit schip worden geïnstalleerd:
— één 2-takt, enkelwerkende SCHELDE- 

SULZER-motor van het type RND 90 
met een vermogen van 17.500 pk bij 120 
omw/min.;

— twee 4-takt, enkelwerkende SMIT-B. & 
W.-motoren van het type DE 8 T 23 HH, 
elk met een vermogen van 960 pk bij 
720 omw/min.

Het motorvrachtschip Straat Napier wordt 
gebouwd onder toezicht van Bureau Veri- 
tas voor de klasse: I 3 /3  E 4* Porte-conte- 
neurs et cargaison lourde — Haute mer.

Proeftochten
Op de Eerns is een proefvaart gemaakt met 
het motorvrachtschip Cornelia Bosma, dat 
bij de N.V. Scheepswerf Gebr. Suurmeyer te 
Foxhol (Gron.) is gebouwd voor rekening 
van Bosma's Scheepvaart- & Handelsbedrijf 
N.V. te Willemstad (Curasao).
De Cornelia Bosma is een schip van het glad- 
dektype met een draagvermogen van 1625 
ton bij 1599 brt.
De voornaamste afmetingen bedragen: leng
te o.a. 72,20 m, lengte t.U. 65,50 m, breedte 
11,90 m, holte tot vrijboorddek 5,35 m, 
diepgang 4,50 m en de ruiminhoud graan
65.000 ebt. Het schip is speciaal gebouwd 
voor het vervoer van borax in bulk, waartoe 
bijzondere voorzieningen zijn getroffen i.v.m. 
grijperlossing.
De voortstuwing geschiedt door middel van 
een 2400 pk MWM-dieselmotor. Voorts 
staan in de machinekamer nog twee Deutz- 
dieselmotoren opgesteld van elk 148 pk voor 
de aandrijving van pompen en compresso
ren en voor in de bak twee Deutz-diesel 
havenaggregaten. Door toepassing van een 
uitgebreid alarmeringssysteem voldoet de 
gehele installatie aan de eisen voor het 
varen met een onbemande machinekamer. 
De dienstsnelheid bedraagt 13,5 kn.

Overdrachten
Op 31 december 1971 is overgedragen de 
gastanker Bucklaw, bouwnummer 1042 van 
Boele’s Scheepswerven en Machinefabriek 
N.V. te Bolnes, bestemd voor Deutsche Geo 
Gibson & Company Gastanker Gesellschaft 
m.b.H. te Theinbreitbach ü. Bad Honnef.
Dit schip is bestemd voor het vervoer van 
vloeibaar gas bij een maximum druk van 17 
atm.
Hoofdafmetingen zijn: lengte 59,47 m,
breedte 10,25 m„ holte 5,80 m.
In dit schip werden geïnstalleerd:
— één 4-takt, enkelwerkende LISTER- 

BLACKSTONE-motor van het type 
EWSL 6 van 750 pk bij 900 omw./min;

— twee 4-takt, enkelwerkende DORMAN- 
motoren van het type 6 LEZ, elk van 
170 pk bij 1800 omw/min.

De gastanker Bucklaw werd gebouwd onder 
toezicht van Bureau Vcritas voor de klas
se: I 3/3 E 4< Transport de gaz liquéfiés
— Haute mer; Pression maximale de ser
vice 17 bars.

Verkochte .schepen
Sinds de vorige opgave zijn door bemiddeling 
van Maritiem Bureau J. E. den Brave N.V. te 
Amsterdam de volgende schepen verkocht: 
s.s. Ampenan 12100 tdw, gebouwd 1951, 
class Lloyds. Verkocht naar Hong Kong. 
s.s. Abbekerk 12056 tdw, gebouwd 1946, 
class Lloyds. Verkocht naar Taiwan, 
m.s. Columcille 596 tdw, gebouwd 1948, 
class Lloyds. Verkocht naar Libanon, 
m.s. Dahomeykust 5930 tdw, gebouwd 1959, 
class Lloyds. Verkocht naar Amerika, 
m.s. Duurt II 846 tdw, gebouwd 1956, class 
Lloyds.
m.s. Rubis 728 tdw, gebouwd 1957, class
B.V. Verkocht naar Indonesië.
m.s. Buxtehude 420 tdw, gebouwd 1950,
class G.L. Verkocht naar Italië.
m.s. Henny T 655 tdw, gebouwd 1955, class
Lloyds. Verkocht naar St. Vincent.
m.s. Marie Sophie 538 tdw, gebouwd 1940,
class Lloyds. Verkocht naar Spanje.

Via bemiddeling van Supervision Scheep
vaartbedrijf te Rotterdam zijn de volgende 
verkopen tot stand gebracht, 
m.s. Naerebout, 920 tons dw, gebouwd 1957, 
singledecker, uitgerust met een 625 pk 
Smit-Bolnes hoofdmotor, eigenaar Rederij 
Vredebest te Alblasserdam naar Panama. De



nieuwe naam luidt Aslir  met thuishaven 
Piraeus.
m.s. Triton Trailer, Liberiaanse vlag, ge
bouwd 1944, 6363 tons dw., uitgenist met 
een 3200 pk B & W-hoofdmotor naar 
Spanje voor sloop.
m.s. E m m a RetzlafJ, Duitse vlag, 2353 tons 
dw, gebouwd 1958, singledecker, 1530 pk 
MAK-hoofdmotor, naar kopers in Napels, 
m.s. Renale Retztajf ,  Duitse vlag, 2274 tons 
dw, gebouwd 1961, singledecker, 1600 pk 
Deutz-hoofdmotor naar kopers in Napels.

Crisis in de kustvaart treft ook de 
noordelijke scheepswerven
Staatssecretaris dr. R. J. N. Kruisinga van 
Verkeer en Waterstaat is in het Groningse 
Glimmen nog eens op de precaire toestand 
gedrukt waarin de kleine handelsvaart zich 
bevindt. Tijdens een oriënterende bespre
king waaraan werd deelgenomen door ver
tegenwoordigers van het Koninklijk Zee
manscollege „De Groninger Eendracht” van 
de vereniging van werkgevers in de K.H.V. 
en van de Scheepsbouwvereniging „Hoo- 
gezand”, kreeg de staatssecretaris en de di- 
recteur-generaal voor de scheepvaart, drs.
H. J. H. Janssen, te horen dat de desas
treuze toestand waarin de K.H.V. ver
keert gevolgen kan hebben voor de noor
delijke scheepswerven. Deze werven im
mers, zo wordt in een communiqué ge
zegd dat na de bespreking werd uitgege
ven, hebben sedert een reeks van jaren de 
nationale voedingsbodem voor hun bedrij
ven zien opdrogen. In het communiqué 
wordt verder gezegd dat de tijdens de vori
ge kabinetsperiode bekend gemaakte stap
pen welke door de overheid genomen zou
den worden ter verbetering van de Neder
landse zeescheepvaart voor de K.H.V. tot 
nu toe weinig of geen betekenis hebben 
gehad. Daarom hebben de scheepvaartverte- 
genwoordigers nu gesteund door de 
scheepsbouwers nogmaals de ernstige situa
tie geschetst waarin de kleine handels
vaart zich bevindt. Met klem wordt de 
staatssecretaris verzocht maatregelen te ne
men opdat men weer zou kunnen komen 
tot de opbouw van een vloot die aan de 
eisen van de tijd is aangepast. Staatssecre
taris Kruisinga zegde toe dat hij over enige 
tijd de besprekingen zal voortzetten.

TECHNISCHE INFORMATIE

L.T.F. scluiarhefplateuu onder stuurhut
De hoge stuurhut op boten is meestal het 
enige obstakel bij een gesloten brug. En ge
sloten bruggen zijn er vele, want in de ste
den worden de bruggen, met het oog op het 
toenemend verkeer, niet zo vaak meer ge
opend als voorheen.
Daarom is het van groot belang, de stuur
hut zodanig te maken, dat deze zover zak
ken kan, dat de boot onder de gesloten 
bruggen kan doorvaren.
De firma De Haan te Ouderkerk a.d. Am- 
stel heeft daarom op haar duwboten, die de 
grote zandschuiten duwen, de stuurhut op 
een L.T.F. schaarhefplateau van Langerak 
& v.d. Lingen te Maarssen, geplaatst.
Voor een brug gekomen, laat men de 
stuurhut anderhalve meter zakken en kan 
de boot onder de brug door, dit betekent 
een enorme tijdwinst.

Draaigerecdschappen en frezen
Sandvik Staal N.V. te Schiedam heeft twee 
nieuwe, fraai geïllustreerde catalogi uit
gegeven voor „Coromant” draaigereed- 
schappen en „Coromant” frezen, stiftfre- 
zen en schraapstalen.

Loosco gassenhullelins
Onder deze naam heeft N.V. G. L. Loos & 
Co’s Fabrieken te Amsterdam, een aan
tal publikatics uitgegeven, waarin de ka
rakteristieken, voorschriften etc. zijn opge
nomen van verschillende gassen en gas
mengsels. Onder meer vindt men hierin ge
gevens als: verklaring van diverse sym
bolen; soortelijk gewicht; chemische for
mules; veiligheidsvoorschriften; begrippen 
als Hg, atm., at., ato., kgf/cm2, bar, psi, 
etc.; aggregatietoestand van het gas in de 
fles; pers- resp. vuldruk; keuring en her
keuring; vulgraad en inhoud van de fles; 
algemene richtlijnen voor opslag, behande
ling en gebruik, giftigheid; eerste hulp enz. 
Ongetwijfeld zullen deze bulletins een 
vraagbaak zijn voor ieder laboratorium en 
bedrijf, dat dagelijks met gassen en gas
mengsels in de praktijk heeft te maken. De 
bulletins zijn samengebundeld in een groe
ne map en zijn op aanvraag gratis verkrijg
baar bij N.V. G. L. Loos & Co’s Fabrie
ken, Postbus 663, Amsterdam.

Elektrudenpunten voor puntlasapparatuur
Morelisse N.V. te Rotterdam geeft een uit
gebreide brochure uit over het artikel Elek- 
trodepunten t.b.v. puntlasapparatuur. Tot 
nu toe bestond een dergelijke uitgebreide 
informatie over dit produkt nog niet.
Op aanvraag is deze brochure verkrijgbaar 
bij de afd. Weerstandlastechniek van More
lisse N.V., Vierhavensstraat 46a, Rotter
dam.

Schcepsautomatisering N orcontrol
Naast de vertegenwoordiging van Autro- 
ca en S.T. Lyngs0 op het gebied van auto
matisering, heeft Radio-Holland N.V. te 
Amsterdam ook de verkoop van de Noor
se fabrikant N orcontrol op zich genomen.

De activiteiten van N orcontrol zijn te on
derscheiden in twee hoofdgroepen: ontwik
keling van „conventionele” systemen en 
vooral de ontwikkeling van systemen ge
baseerd op computers.
Onder de „conventionele” groep met de 
„A utochief II”  een brugbedieningssysteem, 
modern van opzet en bijna uitsluitend op
gebouwd uit z.g. integrated circuits. Alle 
noodzakelijke schakelingen zijn onderge
bracht in een klein brugpaneel en een ma- 
chinekamerpaneel, beide geschikt voor in
bouw.
Onder de computersystemen vallen: Data- 
bridge, een systeem met anti-aanvaringsra- 
dar, automatische piloot en automatische 
navigatie, met gebruikmaking van b.v. ome
ga- en satelliet ontvangers.
In de haven kan dit systeem gebruikt wor
den bij belading met containers, tanks, bulk 
etc.
Datachief is een machinekamer-bewakings- 
systeem met „condition monitoring” en 
„maintenance prediction”.

Flexello transportwielen
Flexello transportwielen vereenvoudigen 
vervoer en montage van scheepsonderde- 
len op de scheepswerven.
Neita N.V. te Breukelen bericht dat bij 
„Swan Hunter Shipbuilders Ltd.” in Enge
land door het gebruik van zwenkwielen, 
het transport van scheepssecties is vereen
voudigd. Deze zwenkwielen, in totaal 60 
stuks, zijn i.n omgekeerde positie op de 
vloer in de montagehal gemonteerd. Elk 
zwenkwiel, type EH, heeft een draagver
mogen van 3 ton en is uitgerust met dub

bele conische rollagers in draaikrans en 
wiel.
De Flexello catalogus vermeldt transport
wielen met draagvermogens van 200-6.000 
kg.

Roestvrijstalen huizen en fittings

In een brochure van Edelstaal Maatschap
pij N.V. te Amsterdam wordt een over
zicht gegeven van roestvrijstalen buizen en 
buisverbindingen.

M annesmann D rott Travelift

Bruinhof Beheermaatschappij N.V. te Rot
terdam bericht dat Lohmann & Stolter- 
foht A.G. te W itten/Ruhr (West-Duitsland) 
behorende tot het Mannesmann-concern, 
een dubbele portaalkraan kan leveren met 
een draagkracht van 11-45 ton en met vele 
variaties in hefhoogte, spanbreedte en wiel
basis, geschikt voor het verplaatsen van 
buizen, profielbalken, containers e.d. De 
aandrijving geschiedt hydraulisch, waar
door de Travelift niet gebonden is aan rij
banen, rails of elektriciteit.

Nieuwe samenwerking in het vervoer 
van gekoelde lading

De Deense scheepvaartonderneming J. Lau- 
ritzen en de Britse P & O Groep zullen hun 
gespecialiseerde vloten van schepen voor het 
vervoer van fruit, vlees, vis, groenten en 
andere gekoelde ladingen gaan combineren. 
De commerciële activiteiten in deze samen
werking zullen worden gebundeld in een 
nieuwe werkmaatschappij, die in Kopen
hagen onder de naam Lauritzen-Peninsular 
Reefers Limited is opgericht.
De inbreng van de Deense maatschappij in 
deze nieuwe onderneming, die operationeel 
nog voor het eind van dit jaar van start gaat, 
bestaat uit acht gespecialiseerde koelschepen 
uit de eigen vloot. Lauritzen heeft daarnaast 
nog eens twee van deze schepen in bestelling 
en exploiteert voorts een aantal koelschepen 
in tijdcharter. P & O heeft zes nieuwe koel
schepen in aanouw. De eerste — de Wild 
Aak  —  zal in december van dit jaar in de 
vaart komen.
De samenwerking tussen de Deense en 
Britse maatschappijen zal zich uitstrekken 
tot het wereldomspannende vervoer van 
gekoelde ladingen, behalve in die vaarge- 
bieden waar de P & O Groep en J. Lauritzen 
of hun dochtermaatschappijen onafhankelijk 
opereren of in conferenceverband varen.

CP Explorer hervat dienst

CP Ships verbouwde 6.000 tdw volledig 
cellulaire containerschip CP Explorer, is 
op de wekelijkse containerdienst tussen 
Liverpool en Quebec ingezet.
Op 13 decem ber jl. werd het schip aan 
CP Ships overgedragen door Boele’s 
Scheepswerven en M achinefabriek N.V., 
die het conventionele vrachtschip Beaver- 
pine  verbouwde tot het volledig cellulaire 
containerschip CP Explorer.
De vier stukgoedruim en van de Beaver- 
pine w erden door vijf Cellulaire container- 
ruim en vervangen. Bovendien kan het 
schip nu ook 2 hoog 20 en 40-voets con
tainers op haar luiken vervoeren. D e to 
tale capaoiteit van het verbouwde schip 
bedraagt ongeveer 193 20-voets contai
ners.
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